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قطر  کشور  پایتخت  دوحه  در  مذاکرات  درحالی که 

جریان دارد و تیم های مذاکراتی مشغول رایزنی و یافنت 

راه حل درست و منطقی برای نجات کشور هستند؛ دنیا 

اخالص و توامنندی مجاهدین امارت اسالمی را با چشم 

رس مشاهده کرد که مجاهدین امارت اسالمی تا چه حد 

اهل گفتامن، منطق و بینش سیاسی بوده و تا چه اندازه 

متعهد به اصول اخالقی و تعهدات هستند تا جائیکه به 

خاطر منافع علیای کشور سعی در رفع چالش ها داشته 

قضایای  حوصله مندی  و  شجاعت  متانت،  صرب،  با  و 

کشور را در موارد مختلف زیر بحث و غور گرفته و با 

پشتکار متام جریان ها را به بحث و تبادل نظر گرفته و 

می گیرند.

هرچند طبق تعهد دوحه باید مذاکرات روند رسیع تر را 

به  و  منجر می شد  بهرت  نتایج  به  تاکنون  و  طی می کرد 

قضایای مهم  تر کشور پرداخته شده و مطابق با تحوالت 

گام برداشته می شد اما متأسفانه ادارٔه کابل که از بدو امر 

تا اکنون هامن گونه رفتار  ساز مخالف کوک کرده بود 

کرده و مشکالت عدیده در پیرامون پیرشفت مذاکرات 

پیامن  با  رصیح  مخالفت  مثل  مشکالتی  منود؛  ایجاد 

با مواد آن و بعدازآن هم  در نخست و سپس مخالفت 

ایجاد مزاحمت و مشکالت در روند کاری پیامن؛ مثل 

کابل حسب  ادارٔه  که  مجاهدین  زندانی  رهایی ۵۰۰۰ 

عادت همیشگی خود در چندین نوبت مخالفت خود را 

رصیحاً اعالن کرد اما ازآنجاکه امارت اسالمی با امریکا 

می شد  عمل  باید  آن  با  مطابق  و  بود  رسیده  توافق  به 

مخالفت های آنی و گاه احساساتی و پریشان حالی ادارٔه 

زندانیان  رهایی  سلسلٔه  ماه ها  می شد  سبب  گاه  کابل 

متوقف مباند.

مجاهد(  زندانی   ۵۰۰۰ )آزادی  مهم  گام  که  بعدازآن 

آمادگی خود  اسالمی خیلی رسیع  امارت  برداشته شد 

مذاکرات  برای  بود(  داده  قبل  از  که  وعدٔه  )مطابق 

روند  در  اگر  کار  ادامٔه  در  و  منود  اعالن  بین االفغانی 

مذاکرات، کندی و یا سکتگی ایجاد شد آن هم به خاطر 

از  اتفاق  مورد  و  صحیح  میکانیزم  نداشنت 

سوی ادارٔه کابل بود؛ یعنی بازهم این جهت 

مخالف بود که طبق عادت، مزاحمت کرده و 

دنیا با چشم رس مشاهده کرد که چه کسانی 

چه  و  می کند  ایجاد  اختالل  صلح  روند  در 

به  صادقانه  و  عملی  گونٔه  به  واقعاً  کسانی 

خود  کشور  در  واقعی  صلح  تحقق  دنبال 

هستند.

بین االفغانی  مذاکرات  مقدمٔه  رشوع  از  بعد 

)در ۱۱ سپتامرب ۲۰۲۰( در حضور نهادها و 

مقامات کشورهای مختلف در سطوح بلند که مشرتکاً 

نقطٔه عطفی  را  آن  و  استقبال کرده  پروسٔه مذاکرات  از 

متأسفانه  کردند؛  تلقی  افغانستان  آیندٔه  و  کشور  برای 

به  نزدیک  بر شیؤه کاری  که  بود  کابل  ادارٔه  این  بازهم 

سه ماه چانه زنی کرده و آخررس هم هامن جا رسیدند که 

امارت اسالمی از روز نخست در رشوع مذاکرات به آن 

اشاره کرده بود.

سیاسی  رشایط  و  امریکا  در  جدید  تحوالت  با  اکنون 

صادقانٔه  تعهد  نظرداشنت  در  با  و  افغانستان  نظامی  و 

متام  که  می طلبد  دوحه،  پیامن  به  اسالمی  امارت 

جهت ها رشایط حارض را درک کرده و با رعایت اصول 

برای خامتٔه اشغال عملی در کشور تالش کرده و برای 

برجسته کردن  به جای  و  کنند  بحران کوشش  از  نجات 

منافع شخصی، گروهی و حزبی به آرمان واالی ملت 

استکبار،  یوغ  زیر  از  کشور  نجات  هامنا  )که  خویش 

اقامٔه نظام رشعی و اعادٔه حیثیت و عزت واقعی ملت 

احرتام  آن  به  و  کرده  توجه  است(  افغانستان  مظلوم 

بگذارند و آنچه را که امارت اسالمی افغانستان با قربانی 

و  داشته  پاس  آورده  به دست  فراوان  و جان فشانی های 

در گذشته  ماندن  از  و کشور عزیز خود  مردم  به خاطر 

افغانستان  ساخنت  برای  آینده  به  امید  با  و  شده  بیرون 

آزاد، آباد و آمدن نظام عدالت محور و مقدس اسالمی 

تالش بکنند.

بدون تردید هامن گونه که مجاهدین امارت اسالمی از 

با آمریکایی ها تا رشوع مذاکرات  اوایل آغاز مذاکرات 

بین االفغانی با تقسیم بندی معضلٔه افغانستان به دو بُعد 

خارجی  بُعد  موفقانه  آنکه  از  پس  داخلی؛  و  خارجی 

قضیه را حل کردند اکنون بدون مداخلٔه خارجی ها بُعد 

داخلی قضیه را نیز حل وفصل می توانند و این مهم دور 

به  واقعاً  مقابل  جهت  درصورتی که  نیست  دسرتس  از 

و  اسالمی  امارت  مجاهدین  وضعیت  از  درست  درک 

مشکالت کشور خویش برسد.

خیر و صالح کشور در صلح با منطق است

رسمقاهل
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بسم الله الرحمن الرحیم

نحمده و نصيل علی رسوله الکریم، اما بعد:

خوش  نشست  این  کنندگان  اشرتاک  به  همه  از  پیش 

آمدید می گویم و خرسندم که برای بحث و تبادل نظر 

افغانستان گرد  ما  عزیز  به هدف حل مشکالت کشور 

هم آمده ایم.

صلح و اهمیت آن:
صلح نیاز اساسی هر جامعه است. زندگی آرام و توسعه 

اقتصادی، تعلیمی، فرهنگی، اجتامعی و سیاسی بدون 

صلح امکان پذیر نیست.

نیاز  اراده و عمل  به  بلکه  به شعار منی آید،  تنها  صلح 

دارد.

صلح زمانی از بین می رود که حق آزادگی مردم سلب 

شود.

تعهد امارت اسالمی به صلح:
امارت اسالمی افغانستان از ابتدا به صلح متعهد بوده و 

همواره خواهان حل مشکالت از راه گفتگو بوده است.

که  می کنم  اشاره  دالیلی  به  مخترص  گونه  به  ذیل  در 

بیانگر تعهد امارت اسالمی به صلح است.

دفتر سیاسی در قطر:
سیاسی  دفرت  توسط  افغانستان  اسالمی  امارت  رهربی 

قطر برای حل مشکالت کشور سعی منوده است. این 

دلیل تعهد امارت اسالمی به صلح است.

پیمان دوحه با ایاالت متحده امریکا:
امارت اسالمی با ایاالت متحده امریکا پس از بحث های 

طوالنی در دوحه به توافق رسید. بر مبنای این توافقنامه، 

افغانستان  از  شده  تعیین  مدت  در  خارجی  قوای  متام 

خارج می شوند و امارت اسالمی تعهد منوده است که 

امنیت هیچ کشوری استعامل  بر ضد  افغانستان  خاک 

منی شود که این خود زمینه عملی برای صلح دامئی در 

افغانستان را مساعد می سازد.

آغاز مذاکرات با جهت های بین االفغانی:
امارت اسالمی به اساس توافقنامه دوحه و به هدف حل 

که  کرد  آغاز  بین االفغانی  مذاکرات  به  کشور  معضل 

ما حل  است مشکالت کشور  امید  دارد.  هنوز جریان 

افغان شمول و  نظام مستقل،  ما  شود و مردم و کشور 

اسالمی داشته باشند.

متن سخنرانی معاون سیاسی امارت اسالمی

 الحاج مال برادر آخند 

در کنفرانس ویدئویی مرکز مطالعات منازعات و مسائل بشری
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تأخیر شش ماهه در مذاکرات بین االفغانی:
به اساس توافقنامه دوحه، باید مذاکرات بین االفغانی به 

تاریخ ۱۰ مارچ ۲۰۲۰ آغاز می شد؛ اما جانب مقابل 

تأخیر  با  ماه  تا شش  بهانه های مختلف  با  را  مذاکرات 

مواجه ساخت. اگر مذاکرات به تاریخ تعیین شده آغاز 

می شد، اکنون شاهد پیرشفت زیادی می بودیم.

در  بلکه  شد،  صلح  پروسه  در  تأخیر  سبب  نه تنها  این 

این مدت هزاران نفر از سوی جهت مقابل کشته شدند 

اسالمی  امارت  است  این  حال  دیدند.  تلفات  مردم  و 

خود  ملت  استقالل  و  آزادی  برای  آنکه  با  افغانستان 

نیز  ملکی  مردم  مال  و  به حفاظت جان  جهاد می کند، 

گام های  مورد چند  این  در  و می کند.  کرده  توجه  جداً 

عملی که قابل یادآوری است، قرار ذیل است:

مطابق با هدایت عالی قدر امیراملؤمنین حفظه الله:

ایجاد کمیسیون ویژه برای جلوگیری از تلفات ملکی در 

تشکیالت امارت اسالمی

اعزام هیئت ها به صفوف امارت اسالمی تا رویدادهای 

احتاملی تلفات ملکی را بررسی منوده و مرتکبین آن را 

به محاکم بسپارند.

به  را  مهم  بسیار  عملیات های  بارها  اسالمی  امارت 

است،  انداخته  تعویق  به  ملکی  تلفات  احتامل  سبب 

بر  اما نیروهای خارجی و اداره کابل هنوز هم مشرتکاً 

خانه های مردم ملکی یورش می برند، مبباردمان می کنند 

و همچنان اداره کابل در مناطق ملکی از اسلحه سنگین 

استفاده می کند.

وضعیت فعلی مذاکرات بین االفغانی:
مذاکرات بین االفغانی به تاریخ ۱۲ سبتمرب ۲۰۲۰ آغاز 

شد. در این مورد پیرشفت هم شد و موضوع طرزالعمل 

نهایی شد. این گام خوبی برای کامیابی پروسه جاری 

امارت  یادآوری است که  قابل  پنداشته می شود،  صلح 

اسالمی از طرف خود باکامل آمادگی و صداقت اراده 

دارد که مشکالت را از راه گفتگو حل مناید.

موانع موجود بر سر راه صلح:
لیست سیاه:

از روی توافقنامه، موضوع لیست سیاه باید تا اکنون تا 

حد زیادی حل می شد، زیرا پروسه صلح و لیست سیاه 

یک طرف  که  دارد  امکان  متضادند. چگونه  مفهوم  دو 

تحریم های سفری  با  و  بوده  سیاه  لیست  در  مذاکرات 

مواجه باشد، اما جانب مقابل آزاد از هرگونه قیودات، 

نقل و حرکت بتواند. متام بزرگان و منایندگان امارت 

اسالمی نیز باید هامنند دیگران آزادانه رفت وآمد بتوانند. 

این بنا بر اصول جهانی نیز حق ثابت انسانی است.

موضوع زندانیان باقی مانده:
هنوز هم هزاران بندی های امارت اسالمی در زندان ها 

دو  هر  بین  فاصله  دادن  کاهش  و  صلح  برای  هستند. 

که  کند  رها  را  افغان های  آن  مقابل  جانب  باید  طرف، 

مجاهدین امارت اسالمی هستند و یا به اتهام وابستگی 

با مجاهدین گرفتار شده اند. به اساس توافق نامه دوحه، 

تکمیل  اکنون  تا  باقی مانده  زندانیان  رهایی  روند  باید 

می شد.

راه حل  یگانه  دوحه  توافق نامه  که  است  یادآوری  قابل 

جامع برای آمدن صلح به افغانستان است و مسئولیت 

در  که  ا ست  کسانی  دوش  به  افغانستان  جنگ  دوام 

راستای تطبیق توافق نامه دوحه موانع ایجاد می کنند.

تبلیغات زهرآگین:
از روزی که مذاکرات بین االفغانی آغاز شده، مقامات 

اداره کابل به تبلیغات گسرتده ی زهرآگین در برابر صلح 

است.  واقعیت  این  شاهد  جهان  متام  و  پرداخته اند 

مشکل  با  را  صلح  پروسه  زهرآگین  تبلیغات  این گونه 

مواجه می سازد.

اختطاف ها،  تعلیمی،  و  دینی  مراکز  بر  حمالت 

همکاری  با  جنایات  سایر  و  هدفمند  کشتارهای 

استخباراتی اداره کابل انجام می یابد و سپس از آن در 

حمله  می شود.  تبلیغاتی  استفاده  اسالمی  امارت  برابر 

بر شفاخانه، کورس و پوهنتون در کابل، مببارد مسجد 

و مدرسه ی حفظ قرآن کریم در تخار، هدف قراردادن 

فعاالن مدنی و خربنگاران، چند منونه های این واقعیت 

است. این ها گامن می کنند با این توطئه ها بقای قدرت 

را تضمین می کنند.

برای همه معلوم است که اداره کنونی کابل ممثل اراده 

اداره  این  با  باید جهان  بنابراین  افغانستان نیست؛  ملت 

به حیث نظام ممثل ملت تعامل نکنند. باید برای صلح 

و ثبات در افغانستان بدون مداخله دست های خارجی، 

بر چنان نظام افغان شمول و مستقل اسالمی توافق شود 

زیرا  باشد؛  افغانی  و  اسالمی  ارزش های  منایانگر  که 
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کشور،  پیرشفت  هرگونه  ضامن  اسالمی  مستقل  نظام 

عدالت اسالمی و وحدت ملی است.

نظام آینده:
امارت اسالمی پس از استقالل کشور در فکر انحصار 

قدرت نیست، بلکه خواهان نظام افغان شمول اسالمی 

است که همه افغان ها در آن جا داشته باشند.

افغان ها از چهار دهه به این سو، به هدف استقالل کشور 

و  جانی  بزرگ  قربانی های  اسالمی  نظام  حاکمیت  و 

مالی داده اند و به این هدف به مساعی خود دوام داده اند.

نظام آینده اسالمی باید برای منافع علیای کشور و رفاه 

ملت خود گام های ذیل را بردارد:

خدمت به مردم:
و  با مشکالت  این سو  به  از چهل سال  ما  کشور عزیز 

زحامت بی شامر دست و گریبان است. به خصوص از 

بیست سال به این سو که نیروهای خارجی بر کشور و 

ملت ما هجوم آورده اند.

نظاِم آینده با متام توان خود سعی می کند که برای رفاه 

اسالمی  امارت  بردارد.  الزم  گام های  ملت  سعادت  و 

و ملت  استقالل کشور  برای  این سو  به  بیست سال  از 

مشغول مبارزه است؛ اما بازهم در ساحات زیر کنرتول 

خود امنیت را کامالً تأمین کرده و هرآنچه برای رسیدگی 

به مشکالت مردم در توان داشته، انجام داده و می دهد.

امارت اسالمی هیچ گونه کمکی  با  این است که  حال 

صورت منی گیرد. ما از جهان و سازمان های جهانی و 

با ملت و کشور  شخصیت های ثرومتند امیدواریم که 

ما چنان همکاری های الزم منایند که شفافیت و عدالت 

در آن تأمین شده باشد و این زمانی ممکن می شود که با 

هامهنگی امارت اسالمی انجام یابد. امارت اسالمی در 

این مورد آماده هرگونه همکاری است.

دارایی ملی:
یکی از مسئولیت ها و فراهم منودن خدمات به ملت، 

امارت  است.  عام املنفعه  تأسیسات  نگه داری  و  ایجاد 

تونل ها،  پل ها،  مثالً  عزیز  کشور  ملی  دارایی  اسالمی 

بندهای آب، کوت های برق، مراکز انتقال برق، معادن، 

ادارات تعلیمی، مدارس، مساجد، مکاتب، پوهنتون  ها، 

مراکز صحی، شفاخانه ها و دیگر اماکن عام املنفعه و 

زیربناها را مال مشرتک ملت دانسته و استفاده سامل و 

فنی از آن به هدف رفاه ملت را وجیبه خود می داند.

حقوق زنان:
نظام اسالمی باید حقوق همه شهروندان را مصون بسازد 

که یکی از آن حقوق زنان است. اسالم برای زنان همه 

حقوق اساسی مثالً حق تعلیم، کار، ملکیت، تجارت، 

رسول الله  است.  داده  را  زندگی  و  صحت  امنیت، 

مورد  در  خود  زندگی  آخر  در  سلم  و  علیه  صلی الله 

روش خوب با زنان توصیه منوده است.

زیادی  مشکالت  با  اشغال،  اثر  بر  افغانستان  در  زنان 

نزده سال گذشته، صدها  در  دست و گریبان شده اند. 

نبود  اثر  بر  هم  هنوز  اما  آمد؛  افغانستان  به  دالر  ملیارد 

و  زنان  کیمیاوی،  اسلحه  استعامل  و  صحی  مراکز 

کودکان با مشکالت فراوان مواجه هستند.

متأسفانه، به بهانه ی حقوق زنان برای ترویج بداخالقی 

و کلتور غیراسالمی کار شده است. تشویق زنان برای 

است  دیگری  چیزی  افغانی  عنعنات  ساخنت  پامال 

رویدادهای  است.  شده  تحمیل  افغانی  جامعه  بر  که 

در  که  است  چیزی  زنان،  برابر  در  خشونت  چشمگیر 

امارت  نداشت.  وجود  اسالمی  امارت  حاکمیت  زمان 

اسالمی درباره حقوق زنان پالیسی واضح و جامع دارد. 

افغانی  و  اسالمی  ارزش های  چوکات  در  زنان  حقوق 

که هم حقوق مرشوعشان  به گونه ای مصون شود  باید 

زیر پا نشود و هم کرامت انسانی، اسالمی و افغانی به جا 

باشد. امارت اسالمی برای محو رواج های نادرست در 

برابر زنان متعهد است.

اهمیت جوانان در جامعه:
از  بیش  هستند.  جامعه  هر  ارزشمند  رسمایه  جوانان 

می دهند  تشکیل  جوانان  را  افغانستان  جمعیت  نصف 

جوانان  مجهزند.  مسلکی  آموزش های  و  دانش  به  که 

از ابتدا تا اکنون اکرثیت مسئولین و موظفین تشکیالت 

بر  اسالمی  امارت  تشکیل می دهند.  را  اسالمی  امارت 

تربیه سامل و مسلکی جوانان باور دارد. همین جوانان 

و  آینده  افغانستاِن  توسعه ی  و  پیرشفت  در  که  هستند 

برای  امارت اسالمی  ایفا می منایند.  مستقل نقش مهم 

فرصت های  ساخنت  مساعد  و  جوانان  ظرفیت  ارتقای 

می اندازد  کار  به  را  موجود  امکانات  آن ها  برای  کاری 

را  همکاری ها  و  رسمایه گذاری  جلب  مورد  این  در  و 

مسئولیت خود می داند.
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رسانه ها و آزادی بیان:
اصلی شان  رسالت  روی  از  مطبوعات  و  رسانه ها 

مثبت سوق  به سوی  را  عامه  افکار  که  دارند  مسئولیت 

به  را  حقایق  و  بدهند  تشخیص  را  نقایصشان  بدهند، 

رضورت  و  اهمیت  بر  اسالمی  امارت  برسانند.  مردم 

رسانه ها باور دارد و وسیله خوب برای اصالح، آگاهی 

بیان  آزادی  البته،  و حفظ منافع علیای جامعه می داند. 

باید در تصادم با اصول اسالمی و منافع ملی نباشد.

جلوگیری از مواد مخدر:
کشت کوکنار در دوره حاکمیت گذشته امارت اسالمی 

افراد  گراف  و  بود  رسیده  به صفر  تقریباً  افغانستان  در 

اما  بود؛  رسیده  نیست  به  تقریباً  افغان ها  بین  در  معتاد 

در  معتادان  شامر  اکنون  ساله،   ۱۹ اشغاِل  چرت  زیر 

افغانستان تقریباً به چهار ملیون نفر رسیده که بخشی از 

آن کودکان و زنان اند.

و  استعامل  کشت،  جلو  می خواهد  اسالمی  امارت 

قاچاق مواد مخدر گرفته شود و در افغانستاِن آینده به 

با  جهان،  سازمان های  و  کشورها  هامهنگی  و  کمک 

فراهم منودن اقتصاد بدیل باید کشت کوکنار تدریجاً به 

صفر پایان آورده شود.

سیاست خارجی:
۱: روابط سیاسی: امارت اسالمی می خواهد با توجه به 

مصالح علیای کشور، با کشورهای جهان به خصوص 

داشته  مثبت  روابط  متقابل  تعامل  مبنای  بر  همسایه ها 

باشد.

منفی،  رقابت های  به جای  آغازگری،  عدم  چوکات  در 

خواهان گسرتش روابط مثبت و متوازن است.

امارت اسالمی افغانستان هیچ آجندای خارجی ندارد. 

ما در امور دیگر کشورها مداخله منی کنیم و نه دیگران 

را اجازه می دهیم که در امور ما مداخله کنند.

امارت اسالمی در روشنی اصول رشعی و منافع ملی به 

اصول بین املللی متعهد است. ما منی خواهیم کشور ما 

میدان رقابت های ناسامل منطقه و جهان باشد، بلکه به 

حیث کشور مستقل، آزاد و قوی خواهان حل قضایای 

منطقه و جهان و به خصوص کشورهای اسالمی است.

دیگر  به رسمایه گذاری  افغانستان  اقتصادی:  روابط   :۲

زیرا  است؛  کار  این  آماده  طبعاً  و  دارد  نیاز  کشورها 

وصل  نقطه  جغرافیایی  موقعیت  اعتبار  به  ما  کشور 

بین کشورهای آسیای جنوبی و آسیای میانه است. ما 

کشورها  سایر  با  منطقه  در  افغانستان  که  می خواهیم 

روابط قوی اقتصادی داشته باشد.

امنیت  به  امارت اسالمی  و روابط برشی:  ۳: کمک ها 

کشورهای برشدوست، سازمان ملل، مؤسسات جهانی، 

تاجران ملی و دیگر نهادهای برشی متعهد است و آنان 

را دعوت می دهد که کمک هایشان را از روی همدردی 

برشی در متام ساحات کشور به مردم مستحق برسانند؛ 

اما با تأسف باید بگوییم که در دو دهه گذشته ملیاردها 

دالرهای که بنام کشور و ملت آمده بود به سبب فساد 

و عدم شفافیت اداره کابل به مستحقان نرسیده است. 

امارت اسالمی بر نهادهای جهانی برشی صدا می کند 

و  شفاف  توزیع  برای  و  منایید  کمک  افغان ها  با  که 

عادالنه آن با امارت اسالمی هامهنگی کنید.

عرصه صحی:
امارت اسالمی کمیسیون ویژه ای برای امور صحی دارد 

و خدمات صحی و کارکنان عرصه صحی را بی طرف 

می داند. امارت اسالمی با مؤسسات جهانی صحی مثالً 

تفاهم  مرز  بدون  داکرتان  و  ایمرجنسی  رسخ،  صلیب 

ساحات  در  که  است  منوده  سعی  توان  حد  به  و  دارد 

خود شفاخانه ها و کلینیک ها را اعامر منوده و پرسنل 

آن را آماده و تربیه کرده است.

که  است  منوده  هدایت  مجاهدین  به  اسالمی  امارت 

تأمین  را  تعلیمی  و  صحی  عرصه های  کارکنان  امنیت 

کنند. امارت اسالمی یک بار دیگر بر ادارات کمک کننده 

به حقوق  ارج گذاری  با  صحی جهان صدا می کند که 

برشی، به همگان خدماِت یکسان فراهم منایند.

در اخیر، یک بار دیگر تأکید می کنم که امارت اسالمی 

مذاکرات  دوام  به  دوحه  پیامن  اساس  بر  افغانستان 

این  که  است  نظر  این  بر  و  است  متعهد  بین االفغانی 

پیامن راه حل جامع برای معضل جاری افغانستان است 

و متام جهت ها باید بر آن التزام داشته باشند.

از  به ویژه  و  کنندگان  اشرتاک  متام  از  پایان،  در 

مورد  در  را  ما  نظر  که  سپاسگزارم  این  تنظیم کنندگان 

وضعیت کنونی افغانستان با توجه شنیدند.

به امید افغانستان آزاد، مستقل و آرام.

)با تشکر از االماره دری(
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جهان  مسلامنان  متام  وضعیت  بر  گذرا  نگاهی  اگر 
انداخته شود، میامنار باشد یا سوریه، فلسطین باشد یا 
یمن،  یا  باشد  عراق  امریکا،  یا  باشد  افریقا  افغانستان، 
بدترین  مسلامنان  دنیا  از  گوشه  هر  و  کشور  هر  در 
از  زمین  کره  می گذرانند، متام  را  امت  تاریخ  روزهای 
خون مسلامنان رنگین شده است، در هر گوشه از کره 
می رسد،  گوش  به  مسلامنان  ناله  و  آه  صدای  خاکی 
در این دوره از ظلم و ستم، خون مسلامن ارزان ترین و 
بی ارزش ترین شیء است و متأسفانه هیچ صدای برای 
همدردی و حامیت از مسلامنان مظلوم بلند منی شود.

حکومت، ملک و جمع مسلامنان در هر گوشه از جهان 
طبق نقشه و برنامه منظم و سازمان دهی شده مورد هدف 
ملل  و  اقوام  نظر می رسد که متام  به  قرارگرفته، چنین 

جهان علیه امت مسلمه متحد شده اند.
مسلامنان  ملت  و  دین  و  عزت  و  آبرو  مال،  و  جان 
تحت فشار هستند، منابع اقتصادی نیز از تیررس دشمنان 
خارج نیست، جانشان درخطر است، عزت و آبرویشان 
چشم  در  خاری  مانند  مذهب  و  دین  و  پایامل شده 
بیگانگان است، متام اقوام و ملل جهان یک صدا گشته 
به  داده اند،  نسبت  و مسلامنان  اسالم  به  را  تروریسم  و 
همین دلیل مسلامنان با نگاهی مشکوک دیده می شوند 

حتی که مورد آزار جنسی نیز قرار می گیرند.
ازیک طرف بدترین وضعیت امت مسلمه در متام جهان 
است که کامالً واضح و عیان است که در این زمان بیشرت 
پریشان،  مصیبت زده،  قومی  هیچ  دیگر  مسلامنان  از 
بدنام و عقب افتاده نیست. از طرفی دیگر در قرآن کریم 
ٍة«  أُمَّ َخْيَ  »كُنُتْم  متعال می فرماید:  می بینیم که خداوند 
جهان  امت  بهرتین  یعنی  هستید{  امت  بهرتین  }شام 

می شود  گفته  امتی  به  امت،  بهرتین  درحالی که  هستید 
که در جهان باعزت و احرتام نگریسته شود و دیگر اقوام 
از آن ها اطاعت کرده و جذب  الگو قرار دهند و  آن را 
که  است  آن  امت  بهرتین  و همچنین  فرهنگشان شوند 
زندگی شاد و آرام داشته و از متام پریشانی های دنیوی 

در امان و محفوظ باشند.
اما ظاهراً هیچ موردی از موارد فوق در امت مسلمه دیده 
منی شود! در ذهن این سؤال ایجاد می شود که مسلامنان 
چگونه }بهرتین امت{ هستند درحالی که ایامن و عقیده 
راسخ ما است که در فرمان الله تعالی جای هیچ شک و 
شبهه ای نیست، خداوند متعال می فرماید: »َوَمْن أَْصَدُق 
از خدا  در سخن  )و چه کسی  ترجمه:  ِقيًل«  ِه  اللَـّ ِمَن 
بهرتین  }شام  که  این جمله  درواقع  است؟(  راستگوتر 
امت هستید{ دعوی محض الله تعالی نیست، بلکه در 
ٍة«  کنار آن خداوند متعال علت، رشط و وصف »َخیَر أُمَّ
را نیز بیان داشته است، حال بنگرید که اوصاف بیان شده 
در امت باقی مانده یا خیر! واضح است وقتی که رشوط 
بیان شده از جانب خداوند در بهرتین امت باقی منانده 

پس چگونه امت در جایگاه }بهرتین{ باقی مباند؟!
خداوند متعال در کالم پاک خویش راز }بهرتین{ امت را 
چنین بیان فرموده: »أُخرَِجت لِلّناس« یعنی این امت برای 
نفع رساندن به دیگران پدیدار شده است. منظور واضح 
آن، این است که به این خاطر در دنیا فرستاده شده اند 
تا به فکر متام انسانیت باشند، چقدر مفهوم پرمعنایی 
دارد و خداوند در یک جمله کوتاه چه مسئولیت بزرگی 
بر دوش امت قرار داده است، در همین جمله مخترص 
است،  زندگی برشیت شامل شده  مسئولیت های  متام 
حال بنگرید که این عنرص و خاصیت و عمل به آن در 

موالنا امدادالحق بختیار قاسمی
استاد جامعه اسالمیه دارالعلوم حیدرآباد- هند

ترجمه: معاویه حیدری

بدترین وضعیِت بهترین امت؛ 

دالئل و راهکارها
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یک  به  را  ما  آیه  این  خیر،  یا  باقی مانده  مسلمه  امت 
چالش کلی و همه جانبه دعوت می کند، چالشی که 

متام شعبه های زندگی را شامل می شود.
برای  مسلمه  امت  که  است  این  آیه  منظور  و  مفهوم 
تکمیل خواهشات و برای زندگی خود پدیدار نشده؛ 
و  زندگی  برای  که  است  آن  امت  خصوصیت  بلکه 
بهبودی متام اقوام و مخلوقات به وجود آمده است، 
امتیاز امت مسلمه آن است که به او مسئولیتی بزرگ 
سپرده شده است، مسئولیتی کلی و جامع و آن کامیابی 
و بهبودی متام مراحل زندگی برش است. البته منظور 
این مسئولیت شامل متام  بلکه  نیست،  فقط عبادات 
باید  مسلامنان  آیه  این  طبق  می شود،  زندگی  مراحل 
در هر مرحله از زندگی برشیت، راهنام و رهرب آن ها 
باشند و راه درست را به آن ها نشان دهند و انسان ها را 

از خسارت و زیان نجات دهند، همچنین در آیه خداوند 
متعال فرموده: »أُخرَِجت لِلّناس« }برای مردم{، نفرموده 
مسئولیت  این  می شود  مشخص  که  مسلامنان،  برای 
فقط در قبال مسلامنان نیست بلکه مسئولیت زندگی و 
کامیابی متام اقوام عامل بر عهده این امت است و البته 
مسلَّم است که خدمت و راهنامیی در متام شعبه ها و 
پس  نیست.  ممکن  علم  بدون  برشیت  زندگی  مراحل 
به راحتی نتیجه می گیریم که مسلامنان باید متام علوم و 
فنون مباح و جایز را کسب کنند چراکه بدون تحصیل 
علوم، خیرخواهی و راهنامیی برشیت ممکن نخواهد 
جایگاه  تعلیم  میدان  در  مسلامنان  که  زمانی  تا  بود، 
آشکاری به دست نیاورند منی توانند فریضه »خیر امة« 
را ادا کنند و مسئولیت »اخرجت للناس« از عهده آنان 

بر نخواهد آمد.
باید  نیز  دینی  علوم  به  دنیوی  علوم  تحصیل  کنار  در 
توجه شود، چراکه تعلیم اسالمی مسلامنان مانند روح 
در جسم است، جسم بدون روح یا جسد مرده است به 
همین صورت مسلامن بدون تعلیم اسالمی هیچ است، 
مسلامنان باید در این دنیا رهربی و هدایت برش را انجام 
غرق  اقوام  دیگر  اجتامع  و  فرهنگ  در  نباید  اما  دهند، 
شوند تا جایی که اصلیت خود را فراموش کنند، بلکه 
انجام دهند، هامن طور  این کار را شناخت اسالم  باید 
که هر گروه در دنیا که مشغول خدمت هستند با لباس 
لباس  فرم  و  آرم  می شوند،  شناخته  خاص  ظاهری  و 
دارد و  لباس خاصی  ارتش که  مانند  دارند  اختصاصی 
وظیفه اش تأمین امنیت مردم است، یا دکرتان که لباس 
است.  بیامران  معالجه  وظیفه شان  و  دارند  خاصی 
مسلامنان نیز مانند بقیه ملت ها نیستند، بلکه یک ملت 
دامئی  و  کلی  جامع،  مسئولیتشان  و  هستند  مسئولی 
اسالمی،  تعلیامت  با  باید  مسلامنان  باطن  لذا  است. 

اخالق و عقیده صحیح منور باشد و ظاهرشان هم طبق 
تعلیامت اسالمی آراسته شود تا بیننده یک مسلامن او 
را از هر نظر بشناسد، از ظاهر، اخالق، رفتار و کردار 
او در هر معامله ای مشخص باشد که این شخص یک 
مسلامن است و باید در دنیا چنان باشند که اهل دنیا در 
اخالق و کردار مسلامنان را مثال بزنند، از لباس و ظاهر 
آن ها را متجید و توصیف کرده و دین و مذهب اسالم 

را باعزت بنگرند.
خالصه... طبق این آیه اسباب و دالیل وضعیت بغرنج 
مسلامنان در این زمانه غفلت و بی توجهی و بی تدبیری 
باید  که  داده شده  مسئولیتی  را  آنان  درحالی که  است، 
به فکر نفع و زیان متام برشیت باشند ولی آن ها حتی 
خودشان را فراموش کرده اند و به فکر زندگی خود نیز 
نیستند. دلیل دوم این است که مسلامنان در میدان علم و 
دانش عقب مانده اند، بدون علم و دانش رهربی و قیادت 
برش رؤیایی بیش نخواهد بود! و سبب سوم غفلت در 
دین است، رابطه مسلامنان با دین بسیار ضعیف گشته 
و تعلیامت دینی، زندگی اسالمی و اخالق اسالمی از 
زندگی آن ها محو گشته و به فرهنگ بی دینی سایر اقوام 

جذب  شده اند.
مذکور  دالیل  سه  این  به  باید  مسلامنان  اگر  حال 
بیندیشند و برای آن ها اقداماتی مبذول دارند ان شاءالله 
رهربی  و  بود  خواهد  مقدور  آن ها  کامرانی  و  کامیابی 
آن ها  شد.  خواهد  نصیبشان  جوامع  هدایت  و  برشیت 
یک امت قائد گشته و دوباره رسبلند خواهد کرد و متام 
نگریست،  خواهد  آن ها  به  احرتام  و  عزت  نگاه  با  دنیا 
َوأَنُتُم  تَْحزَنُوا  َواَل  تَِهُنوا  »َواَل  می فرماید:  متعال  خداوند 
ْؤِمِننَي« ترجمه: }و سست نشوید! و  اْلَْعلَْوَن إِن كُنُتم مُّ
غمگین نگردید! و شام برترید اگر ایامن داشته باشید!{

** حکومت، ملک و جمع مسلمانان در هر گوشه 
از جهان طبق نقشه و برنامه منظم و سازمان دهی 
شده مورد هدف قرارگرفته، چنین به نظر می رسد 
که تمام اقوام و ملل جهان علیه امت مسلمه متحد 

شده اند.

** در کنار تحصیل علوم دنیوی به علوم دینی نیز 
مسلمانان  اسالمی  تعلیم  چراکه  شود،  توجه  باید 
مانند روح در جسم است، جسم بدون روح یا جسد 
مرده است به همین صورت مسلمان بدون تعلیم 

اسالمی هیچ است
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اداره:
جنـاب محـرتم مولـوی صاحب اگـر نظر خـود را راجع 

بـه هیئت هـای اعزامـی کمسـیون فرهنگـی بـه والیـات 

مختلـف کشـور را بیـان فرماییـد کـه دراین بـاره تـا چـه 

حـد فعالیت هـا صـورت گرفـت؟

افغان صاحب:
بسم الله الرحمن الرحیم

در اول رس بایـد گفـت کـه تهاجـم امریکا به افغانسـتان 

تنهـا تهاجـم نظامی نبـود بلکه تهاجـم فرهنگی و فکری 

نیـز بـود؛ امـارت اسـالمی از هـامن آوان اشـغال مثلـی 

کـه در سـنگرها بـا رس و جـان خـود بـرای قربانـی و 

مبـارزه بـر ضـد اشـغال آمادگـی گرفتنـد در سـنگرهای 

فکـری نیـز کوشـش های فـراوان صـورت گرفـت؛ طبق 

تحـوالت هـرگاه رول مجاهدیـن نظامی قوی تر می شـد 

طبعـاً کمسـیون فرهنگی نیز احسـاس مسـئولیت بیشـرت 

کـرده و مخصوصـاً در بخـش سـمعی و بـرصی، امـور 

داد؛  گسـرتش  را  خـود  فعالیت هـای  غیـره  و  چاپـی 

هيئت هـای  قبـل  مثـل سـال های  نیـاز  امسـال حسـب 

تیم هـای  در  فرهنگـی  کمسـیون  سـوی  از  خـاص 

مختلـف در گوشـه کنار کشـور اعـزام گردیـد که ضمن 

مالقـات، ایجـاد هامهنگی بین مسـئولین سـایر نهاد ها، 

اشـرتاک در مجالـس مختلـف، مالقات و دیـد و بازدید 

ازآنجاکه ادارۀ شریف و پرتالش »سمعی و بصری« از نهادهای مهم کمسیون امور 
فرهنگی بوده و امسال به شمول خود جناب محترم مولوی »اسد افغان« صاحب 
)رئیس ادارۀ سمعی و بصری در کمسیون فرهنگی( هیئت های فرهنگی بسیاری در 
کشور در نقاط مختلف غرض دیدوبازدید و عکاسی از صحنه های واقعی و حقیقت حال 
زندگی مجاهدین و مردم رفته بودند؛ ادارۀ مجله مناسب دید تا با محترم مولوی 
اسد افغان صاحب از نزدیک گفتگویی ترتیب داده و تقدیم نگاه خوانندگان عزیز 
خود کند تا از مجموعه فعالیت های اداره سمعی و بصری و فعالیت های فرهنگی در 

عرصۀ جهاد مقدس جاری معلومات دقیق به دست آید.

محترم مولوی اسد افغان صاحب 

ترتیب: ابو اسوه حقانی

مصاحبهٔ اختصاصی مجلهٔ حقیقت با

مسئول بخش سمعی و بصری در کمسیون 
 فرهنگی امارت اسالمی افغانستان
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از صحنه هـای مختلـف و خدمـات امـارت اسـالمی 

هیئت هایـی اعـزام گردیـد کـه لله الحمد سفرهایشـان 

بسـیار مؤثـر واقع شـد و مواد بسـیار مهم بـرای آگهی 

و شـناخت بهـرت از فعالیت هـای مجاهدیـن به دسـت 

آمد.

اداره:
جنـاب افغـان صاحب اهداف عمده از سـفرهای ویژه 

مناینـدگان کمسـیون فرهنگـی به والیـات را مخترصاً 

اگـر بفرمائید؟

افغان صاحب:
بلـه بـه همـه معلـوم اسـت کـه پـس از موفقیت هـای 

مجاهدیـن در عرصه هـای نظامی و دسـتاوردهای کالن 

تعلیمـی  فرهنگـی،  علمـی،  پیرشفت هـای  و  سیاسـی 

و غیـره ملـت مسـلامن مـا بسـیار چشـم انتظار شـنیدن 

حقایـق بـود کـه از اوضـاع سیاسـی واقـف شـوند، نیـز 

از فعالیت هـای فرهنگـی و خدمات تعلیمـی مجاهدین 

آگهـی حاصـل کننـد، همچنیـن بـا رفنت بـه صحنه های 

نزدیـک جهادی از زوایای مختلـف فعالیت های روزمرٔه 

مجاهدیـن در عرصه هـای مختلـف مـورد ارزیابـی قرار 

بگیـرد این همه اهـداف عمده اعزام هیئت هـای فرهنگی 

بـود کـه خوشـبختانه گفته می توانـم بسـیار موفقانه این 

سـفرها انجـام گرفت.

اداره:
افغـان صاحـب بفرمائیـد اسـتقبال ملـت از هیئت هـای 

شـام  و  بـود  چگونـه  فرهنگـی  کمسـیون  اعزامـی 

اقشـار  و سـایر  نوجوانـان، محصلیـن  بـرای جوانـان، 

داشـتید؟ دسـت  روی  پالن  هایـی  چـه  تحصیل کـرده 

افغان صاحب:
با آنکه متأسـفانه اشـغالگران در طول سـال های اشـغال 

کـه  مـا  ملـت  بـر  خـود  نظامـی  تهاجـامت  کنـار  در 

مشـکالت جانـی و مالی فـراوان در پی آورده و بسـیاری 

از مـردم مظلـوم مـا را بـه مصیبت هـای غیرقابل جـربان 

گرفتـار کـرده و ملـت عزیـز مـا را در غـم و مصیبت هـا 

ویدئوهـای  فیلم هـا،  انتشـار  بـا  بدتـر  امـا  انداخـت 

و  رادیویـی  شـبکٔه  صدهـا  راه انـدازی  و  غیراخالقـی 

بـا  بودنـد  بـرده  فرهنگـی  گسـرتده  هجـوم  تلویزیونـی 

بـا  و  مسـلامن  ذاتـاً  مـا  لله الحمـد چـون ملـت  آن هـم 

رسشـت ایامنـی پیونـد عمیـق دارد بـا دیـدن منایندگان 

و هیئت های اعزامی بسـیار اسـتقبال گسـرتده و شـاندار 

منودنـد در اجتامعـات رشکت کرده و هـرگاه کتاب ها، 

در  می دیدنـد  را  چاپـی  بخش هـای  سـایر  و  مجـالت 

گرفـنت کتـاب و مجلـه کـه نام و نشـان امارت اسـالمی 

این همـه  و  می گرفتنـد  سـبقت  همدگـر  از  داشـت 

نشـان دهندٔه عالقه منـدی خـاص آن هـا به امـور چاپی و 

مطبوعاتـی بـود.

ضمنـاً مـا در گردهامیی هـای مختلف سـعی داشـتیم تا 

جوانـان خـود و اقشـار تحصیل کـرده را از اهداف شـوم 

و پشـت پـردٔه دشـمنان بهـرت آگاه کـرده ذهنیت هـای که 

رسشـان تلویزیون هـای ادارٔه کابـل سـال ها کار کـرده و 

ممکـن بعضی هایشـان را متأثـر سـاخته بـود را بـا بیـان 

حقایـق تنویـر کـرده و از حقیقـت حـال آگاه منـوده و 

برایشـان وضاحت هـای ما بسـیار جالب و جـذاب بوده 

و کامـالً معلـوم بـود که تشـنٔه شـنیدن حقایـق بودند.

اداره:
جنـاب مولـوی صاحب اهمیـت ادارٔه سـمعی و برصی 

را در یـک نظـام چگونـه تعبیـر می کنید و چقـدر باید به 

ایـن نهاد بایـد توجه صـورت بگیرد؟

افغان صاحب:
بـر کسـی مخفی نیسـت کـه امـروزه جنـگ تبلیغاتی در 

دنیـا گاهـی از هـر جنگـی بیشـرت در چشـم اسـت حتی 

معـادالت جنگ هـای نظامـی و مصـارف هنگفـت در 

ایـن جنگ ها را گاهـی همین جنگ تبلیغاتـی تغییر داده 

عـوض می کنـد بـه همیـن منـوال مسـئله پروگرام هـای 

صوتـی و تصویـری کـه بیانگـر حقایق نظام باشـد برای 

بقـای آن نظـام امر حیاتی اسـت یعنی نظـام وقتی موفق 

اسـت کـه بخـش تبلیغاتـی آن درسـت فعـال باشـد و 

ذهنیـت مـردم را می تواند نسـبت به آن نظـام مثبت کند، 

در بسـیاری از کشـورها مصـارف نهـاد سـمعی بـرصی 

یـا به اصطـالح دگـر رادیـو و تلویزیـون دولتـی بعـد از 

تا  داشتیم  سعی  مختلف  گردهمایی های  در  ما 
جوانان خود و اقشار تحصیل کرده را از اهداف شوم 
و پشت پردۀ دشمنان بهتر آگاه کرده ذهنیت های 
کار  سال ها  کابل  ادارۀ  تلویزیون های  سرشان  که 
بود  ساخته  متأثر  را  بعضی هایشان  ممکن  و  کرده 
را با بیان حقایق تنویر کرده و از حقیقت حال آگاه 
و  جالب  بسیار  ما  وضاحت های  برایشان  و  نموده 
شنیدن  تشنۀ  که  بود  معلوم  کامالً  و  بوده  جذاب 

حقایق بودند.
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وزارت دفـاع )کـه پرمرصف تریـن نهـاد در یـک کشـور 

اسـت( می باشـد لذا اهمیـت موضوع فکـر منی کنم بر 

کسـی مخفی باشـد؛ حسـب قاعده امارت اسـالمی نیز 

بـه ایـن موضـوع بسـیار متوجـه بـوده و هنوز هـم برای 

تقویـت نهـاد سـمعی و بـرصی و مطبوعـات چاپـی که 

چقـدر هزینـه و توجـه شـود بـه هـامن میـزان شـناخت 

قـوی از اهمیـت مطلـب را نشـان می دهـد.

اداره:
جنـاب افغـان صاحب بـه ارتبـاط رادیوهـا بگوئید مثلی 

کـه توجـه عمیـق کمسـیون فرهنگـی امارت اسـالمی به 

ایـن مسـئله در ایـن چنـد سـال اخیـر معطـوف شـده و 

دسـتاوردهای عمـده در زمینـه به دسـت آمده اسـت؟

افغان صاحب:
بلـه اوالً رادیـو عمومی ترین وسـیلٔه ارتباطـی و محبوب 

ملـت  جملـه  از  دلیـل  چنـد  بـه  اسـت  افغانسـتان  در 

جنگ هـای  علـت  بـه  متأسـفانه  چون کـه  افغانسـتان 

دوام دار از مشـکالت بـرق و تکنولـوژی محـروم اسـت 

و سـطح سـواد نسـبت بـه سـایر جوامـع پائـني اسـت 

مـورد  وسـیلٔه  کم هزینه تریـن  و  سـاده ترین  بـه  رادیـو 

اعتـامد ملـت اسـت کـه هـر طیـف جامعـه، چـه جوان 

چـه پیـر چه خانـواده و چه بـازار همه به نوعـی از طریق 

آگهـی  اخبـار و تحـوالت کشـور و جهـان  بـه  رادیـو 

توسـط  رادیویـی  مخـرب  چینل هـای  و  می کننـد  پیـدا 

اشـغالگران و مـزدوران آن ها نیز فراوان اسـت که سـعی 

در تخریـب فرهنـگ جامعٔه عزیز ما دارد؛ لـذا با در نظر 

داشـنت همین اهمیت امارت اسـالمی و کمسـیون امور 

فرهنگـی توجـه دقیـق و عمیـق بـه گسـرتش چینل هـا و 

پایه هـای رادیویـی دارد ایـن حقیقـت بر کسـی پوشـیده 

نیسـت کـه امارت اسـالمی متام تـالش خـود را کرده و 

می کنـد تـا استیشـن های رادیویـی را در مناطـق مفتوحه 

و صاحـب موقعیـت نصـب کرده تـا ملت عزیـز ما از 

محتویـات و نـرشات اسـالمی اسـتفاده کننـد.

قابـل یادآوری اسـت کـه همین اکنـون در والیت های 

پکتیـکا  و  پکتیـا  ننگرهـار،  ارزگان،  زابـل،  قندهـار، 

رادیـو صـدای رشیعـت مـا الحمدللـه خیلـی خـوب 

فعـال اسـت. ما قصـد داریـم بـه زودی در والیت های 

شـاملی نیـز استیشـن رادیـو داشـته باشـیم. رادیـو در 

هـرات کـه یک والیـت فرهنگی اسـت نیـز زیر هدف 

ماسـت. در سـایر والیت هـا همچنیـن قصـد مـا ایـن 

اسـت کـه در موقعیت هـای مختلـف استیشـن رادیـو 

کنیم. نصـب 

اداره:
در مدت مسـئولیت خـود در ادارٔه سـمعی و برصی اگر 

کـدام خاطـرٔه جالـب برای ما تعریـف کنید؟

افغان صاحب:
)بـا کمـی فکـر( واقعیـت بنـده وقتـی در این مسـئولیت 

آن  بـود متـام  هـم  کار  ابتـدای  و  گرفتـم  قـرار  خطیـر 

صحنه هـا بـرای مـن خاطره بـود که بـا تجهیـزات اندک 

امـا انـرژی قـوی رشوع بـه فعالیـت منودیم و بـه فضل 

بالخصـوص  بـزرگان  متعـال، شـفقت  اللـه  و نـرصت 

همـکاری  نیـز  و  فرهنگـی  امـور  محـرتم  مسـئولین 

مخلصانـه همـکاران و دوسـتان عزیـزم بهرتیـن خاطـرٔه 

طریـق  از  می دیـدم  کـه  داد  رخ  برایـم  وقتـی  خـوش 

اجتامعـی  شـبکه های  اسـالمی،  امـارت  چینل هـای 

و سـایر کانال هـای مجـازی می توانیـم ملـت خـود را 

بـه آگاهـی برسـانیم و حقایـق را بـه سـمع و نظرشـان 

برسـانیم.

اداره:
افغـان صاحب! ایـن یک مصاحبـٔه اختصاصی از طرف 

مجلـٔه حقیقـت اسـت اگر راجـع به مطبوعـات چاپی و 

مجـالت امارت اسـالمی نظر خویـش را بگوئید؟

افغان صاحب:
بنـده خیلی خوشـحال هسـتم کـه امروز فرصتی دسـت 

داد تـا از طریـق مجلٔه شـام بـا ملت عزیـز و خوانندگان 

مطبوعـات  واقعیـت  بشـوم  هـم کالم  شـام  محـرتم 

چاپـی در رشایـط فعلـی بسـیار یـک کار عمـده بـود که 

لله الحمـد امـارت اسـالمی به خوبـی آن را به پیـش بـرده 

و می بـرد مـن مجله هـای امارت اسـالمی را کـه می بینم 

خـودم شـخصاً قـوت و نیـرو می گیـرم و خـدا را به این 

ارزگان،  زابل،  قندهار،  والیت های  در  اکنون 
شریعت  صدای  رادیو  پکتیکا  و  پکتیا  ننگرهار، 
قصد  ما  است.  فعال  خوب  خیلی  الحمدهلل  ما 
داریم به زودی در والیت های شمالی نیز استیشن 
یک  که  هرات  در  رادیو  باشیم.  داشته  رادیو 
در  ماست.  هدف  زیر  نیز  است  فرهنگی  والیت 
در  که  است  این  ما  قصد  همچنین  والیت ها  سایر 

موقعیت های مختلف استیشن رادیو نصب کنیم.
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داشـته ها سـپاس می گویـم.

هسـتم  عالقه منـد  شـخصاً  حقیقـت  مجلـه  دربـارٔه 

یکـی بـه علـت آنکـه این مجلـه به زبـان شـیرین دری 

را  فارسـی  زبـان  بـه  مطالـب  همیشـه  مـن  و  اسـت 

خیلـی خـوش داشـته و همـواره تعقیب می کنـم. قلباً 

ایـن مجلـه را دوسـت دارم و از فعالیـت دوسـتان در 

ایـن اداره خرسـندم. دوم ایـن مجلـه الحمدللـه کـدام 

تشـنگی مـا در عرصـٔه رسـاندن پیـام و صـدای امارت 

اسـالمی بـه زبان فارسـی را برای عمـوم ملت عزیز ما 

برطـرف کرده اسـت و این یک حقیقت آشـکار اسـت 

کـه مجلـٔه حقیقت در ترجامنی خـون و قیام ما رول و 

نقـش عمـده ادا کرده اسـت.

اداره:
فـارغ از مسـائل کاری بفرمائيـد اوضـاع سیاسـی فعلی 

کشـور را چگونـه تعبیـر می کنیـد؟

افغان صاحب:
شـام می دانیـد در ابتدای امـر که امارت اسـالمی مبارزٔه 

برحـق خـود را رشوع کرد و به نـدای امیراملؤمنین فقید 

مرحـوم عالی قـدر مـال محمـد عمـر مجاهـد رحمه الله 

رفته رفتـه  تحـوالت  گفـت  لبیـک  جهـاد  مخلصیـن  و 

دنیـا  سـطح  در  امـروزه  الحمـد  للـه  کـه  شـد  طـوری 

مجاهدیـن امـارت اسـالمی را به عنـوان مبـارزان برحـق 

در کشـور می شناسـند؛ آنچـه کـه امارت اسـالمی را در 

چشـم آورد و برعکـس اداره هـای دست نشـاندٔه امریـکا 

در کابـل را بـه انـزوا بـرد بـدون شـک هـامن حقانیـت 

امـارت  امـروزه  بـود.  آن  بـزرگان  و  اسـالمی  امـارت 

اسـالمی بعـد از موفقیت هـا در سـنگرهای نظامـی در 

سـنگرهای پرخطر سیاسـی مـورد توجه کل دنیاسـت و 

همـه مشـاهده می کننـد کـه چگونـه امارت اسـالمی در 

میـدان سیاسـت بلنـد می شـود و قامـت راسـت می کند 

دشـمنان قسـم خوردٔه مـا هـرگاه در سـنگرها شکسـت 

خوردنـد می خواهنـد خالصـه و چکیدٔه مبـارزات ما در 

میـدان سیاسـت را بـه شکسـت برسـانند امـا منی داننـد 

ان شـاءالله  و  ماسـت  یـار  همه جـا  حـق  نـرصت  کـه 

بـزرگان مـا همچنـان کـه در میـدان جنـگ و امتحانـات 

سـخت درخشـیدند در میـدان سیاسـت نیز مثـل اکنون 

موفـق عمـل کرده و سـبب رسبلنـدی ملت عزیـز افغان 

می شـوند بـه بـاور مـن اوضـاع سیاسـی کشـور بـه نفع 

ملـت عزیـز ما اسـت و صلـح و آرامش و عـزت واقعی 

مطابـق خواسـته و آرمـان آن ها به زودی متحقق می شـود 

و کسـانی سـبب بدنامی پروسـٔه صلح واقعی می شوند 

می شـود. واقعی شـان شـناخته  کم کـم چهره هـای 

اداره:
افغـان صاحـب اگر کـدام گفتنـی دارید برای رسـانه ها 

و بخـش مطبوعـات اسـتفاده می کنیم؟

افغان صاحب:
مـن بـه متـام رسـانه ها و ژورنالیسـتان و مسـئولین امور 

مطبوعاتـی می گویـم از انعکاس و بیـان حقیقت دوری 

نکننـد زیـر تأثیـر ادارٔه کابـل نرفتـه و حقایـق را بـه ملت 

بازگوینـد، رسـانه در واقـع از خـود یک حیثیـت دارد به 

حیثیت رسـانه پایبند بوده و آنچه در شـأن رسـانه اسـت 

در راسـتای تنویـر افـکار عمومـی کار بکنند؛ متأسـفانه 

در ایـن سـال ها دشـمن بسـیار تـالش کـرده از طریـق 

رسـانه ها ذهـن و فکـر ملـت عزیـز مـا را خـراب بکنـد 

و در بسـیار جاهـا نیـز جوانـان مـا را )اعـم از دخـرت و 

پـر( بـا تبلیغات فریبنده به سـوی انحـراف دعوت داده 

و متأسـفانه در نـرش حقایـق کوتاهی و یا یـک جانب را 

ترجیـح داده انـد درحالی کـه اصول رسـانه کامـالً معلوم 

اسـت ایـن روزهـا بـه همـه هویـدا گردیـده کـه به طـور 

مشـخص حلقاتـی سـعی دارنـد اهالـی رسـانه را تـرور 

شـخصیتی یـا حـذف فیزیکـی کننـد تـا جلـوی دهـان 

گفتـه شـدن حقایق را بگیرنـد ولی رسـانه ها نباید چنین 

باشـند همچنیـن مطبوعـات بایـد بـا اصـول و قوانیـن 

ژورنالیسـتی به شـکل معیـاری برای آگاهـی ملت خود 

تـالش کننـد تـا همـه در جهت بلنـد کردن صـدای حق 

و عدالـت سـهم بگیرند.

دربارۀ مجله حقیقت شخصاً عالقه مند هستم یکی 
به علت آنکه این مجله به زبان شیرین دری است و 
من همیشه مطالب به زبان فارسی را خیلی خوش 
داشته و همواره تعقیب می کنم. قلباً این مجله را 
اداره  این  در  دوستان  فعالیت  از  و  دارم  دوست 
خرسندم. دوم این مجله الحمدهلل کدام تشنگی ما 
در عرصۀ رساندن پیام و صدای امارت اسالمی به 
برطرف  ما  عزیز  ملت  عموم  برای  را  فارسی  زبان 
کرده است و این یک حقیقت آشکار است که مجلۀ 
نقش  و  ما رول  قیام  و  ترجمانی خون  در  حقیقت 

عمده ادا کرده است.
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رژیم کابل و بُغرنج فساد اداری در افغانستان 

شـکی در ایـن نیسـت که فسـاد، یـک پدیـدٔه نامیمون و 

مخـرّب جهانـی می باشـد کـه در متـام جوامـع بـرشی 

زندگـی  سـاختار  ابتـدای  از  و  اسـت  داشـته  وجـود 

اجتامعـی بـرش تاکنـون در جوامع گوناگـون در حالت 

نوسـان بـوده و هیچ وقـت ریشـه کن نگردیـده اسـت.

در  تفـاوت  و  فسـاد  بـه  بـرشی  ابتـالی جوامـع  میـزان 

شـدت و فراگیری آن، مرتبط به سـاختارها و تشـکیالت 

سیاسـی، اقتصـادی، اجتامعـی و فرهنگـی هـر جامعـه 

می باشـد. جوامـع بـرشی کـه عدالـت را تأمیـن کـرده 

و بـر قوانیـن و مقـررات مصوبـه جامعـه پایبنـد باشـند 

و ضوابـط و اصـول مدونـه در مقرری هـا را بـر روابـط 

قومـی، سـمتی، زبانی، حزبـی و نـژادی و صالحیت ها 

حـد  تـا  می تواننـد  بداننـد،  مقـدم  مصلحت هـا  بـر  را 

زیـادی از ایـن پدیـدٔه منفـی، جلوگیری منـوده و از رش 

آن در امـان مباننـد؛ اما جوامع برشی کـه حکومت های 

ساخته شـدٔه برشی در آن ها حاکم اسـت و یا در جوامع 

کـه نظـام رشعـی به شـکل سـمبولیک حاکم می باشـد؛ 

افـراد بی بندوبـار،  بـه دسـت  امـا رهـربی حکومت هـا 

بی بـاک، عیـاش و فحاش می باشـد و ضوابـط و اصول 

مقـرره تطبیـق و رعایـت منی گـردد، بیشـرت ایـن پدیـده 

رشـد و منـو کـرده و هـر روز فربـه و فربه تـر می گـردد.

مـا  عزیـز  کشـور  هویداسـت،  و  واضـح  چنانچـه 

افغانسـتان، در دو دهـٔه اخیر شـاهد تاخت وتاز عسـاکر 

بیگانـه بـوده و نظـام پوشـالی اجانـب اشـغالگر زیر نام 

»جمهـوری اسـالمی؟« بـا ده هـا نـوع حیلـه و تزویـر و 

نیرنـگ بـر ایـن ملـت تحمیـل گردیـده اسـت. طبیعـی 

اسـت کشـوری که اسـاس و بنیاد دولت آن چنین نهاده 

شـده باشـد، بیشـرت از همـه قربانـی ایـن پدیـده واگیـر 

شـده و مفاسـد و معایـب گوناگـون آن بـر روح و روان 

ایـن ملـت تأثیـرات منفـی اش را به دنبـال می گـذارد که 

ذیـالً نظرسـنجی ها و گزارش هایـی از نهادهـا و دفاتـر 

بین املللـی در ایـن مـورد مختـرصاً ذکـر می گـردد.

 ،)UNODC( دفـرت ملل متحد برای مواد مخـدر و جرم

در جنـوری سـال ۲۰۱۰م کتـاب را بنام فسـاد اداری در 

افغانسـتان تهیـه و نـرش منود کـه در آن نظرسـنجی های 

رژیم کابل و ُبغرنج فساد اداری در افغانستان 

مفتی سعید مبارز غوری
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کـه توسـط کارمنـدان »دفـرت مرکـزی مـواد مخـدر و 

جرائـم سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان« و »مرکـز 

تحقیقـات یوریـکا در کابل« در مورد فسـاد در مناطق 

اطـراف و سـاحات داخـل شـهرها به قصـد انتقـاد نـه 

بلکـه بـه نیت همـکاری انجـام یافتـه بود، ذکـر منوده 

است.

بـر اسـاس نظرسـنجی دفاتر فـوق در سـال ۲۰۰۹م، 

۵۲ فـی صـد افغان هـا مجبـور گردیده انـد تـا حداقـل 

یک بـار بـه یـک کارمند دولتی رشـوه بدهنـد. افغان ها 

جهـت اجـرا و پیشـربد کارهایشـان در ادارات دولتـی 

در ایـن سـال، مبلـغ ۲,۴۹۰ ملیـون دالر را بـه ادارات 

دولتـی رشـوه داده انـد کـه برابـر بـود بـا ۲۳ فـی صـد 

تولید ناخالص داخلی افغانسـتان. در این نظرسـنجی 

نیـز ذکر گردیده اسـت که آلوده تریـن ادارات رژیم کابل 

بـه فسـاد، ادارات پولیـس، قضـا و گمـرکات می باشـد 

کـه در حـدود ۵۰ فـی صـد از قضایـا، کارمنـدان ایـن 

ادارات حیـن متـاس، درخواسـت رشـوه می کننـد.

متحـد  ملـل  از سـوی سـازمان  قـوس،  بـرج  روز ۱۸ 

تعییـن  اداری  فسـاد  بـا  مبـارزه  جهانـی  روز  به عنـوان 

شـده اسـت. ایـن روز از سـال ۲۰۰۳ در تقویم جهانی 

هرسـاله،  و  اسـت  گرفتـه  قـرار  متحـد  ملـل  سـازمان 

فسـاد  شـاخص  مـداوم  به طـور  بین املللـی  نهادهـای 

در کشـورها را بررسـی می کننـد. بـر آن مبنـا سـازمان 

شـفافیت بین امللـل کـه یـک نهـاد بین املللـی اسـت و 

بنـا  در سـال ۱۹۹۳م در همیـن خصـوص تأسـیس و 

شـده و هم اکنـون بیشـرت از ۱۸۰ کشـور جهـان عضـو 

جـاری  فسـاد  از  شـاخص  همه سـاله  می باشـند،  آن 

در کشـورها را بـه نـرش می رسـاند. هـدف و یـا شـعار 

ایـن نهـاد، مبـارزه بـا فسـاد و افزایـش آگاهـی در مـورد 

او و محـو و نابـودی آن از دوایـر دولتـی امـروزه جهـان 

می باشـد.

سـازمان فوق در هر سـال یک مرتبه، شـاخص از میزان 

فسـاد واقـع در کشـورهای عضـو را بـه نـرش می رسـاند 

کـه بـه اسـاس معیارهـای معیـِن آن، تهیـه و گـذارش 

می شـود.

بر اسـاس گزارش این سـازمان، شـاخص ادراک فسـاد 

بیـن امتیـاز صفـر تا 100 محاسـبه می شـود کـه هر چه 

امتیـاز بـه صفـر نزدیک تـر باشـد یعنـی وضعیـت فسـاد 

آن  باشـد  نزدیک تـر   100 امتیـاز  بـه  چـه  هـر  و  بدتـر 

کشـور پاک تـر اسـت.

طبـق گزارش هـای سـاالنٔه ایـن سـازمان از میزان فسـاد 

در کشـورها؛ افغانسـتان تا سـال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳م 

با کسـب ۸ امتیاز، در ردٔه دوم کشـورهای فاسـد جهان 

قرار داشـته اسـت.

رژیـم کابـل که از ابتدای سـاختارش، اداره فرمایشـی و 

منایشـی بـوده و در رونـد حکومـت داری رسدمداران آن 

در عرصـه سیاسـت، اقتصـاد، اجتامع و فرهنـگ، توقع 

و انتظـار عدالـت و شـفافیت منی رفت، امـا بازهم پس 

از شـکل گیری حکومـت دورسٔه وحـدت ملی در سـال 

۲۰۱۴ م، بـه هـدف مرشوعیت بخشـیدن و جلب توجه 

بـا پدیـده فسـاد بـه  دسـت اندرکاران خارجـی، مبـارزه 

یکـی از اهـداف اسـرتاتژیک رژیـم کابـل و نهادهـای 

کمک رسـان بـه آن تبدیل شـد کـه بر هامن مبنـا، نهادها 

و ادارات مختلـف ناظـر بـر ایـن روند تشـکیل و آغاز به 

فعالیـت منودنـد کـه در نتیجـه پس از این همـه تالش ها 

بین املللـی،  کمک رسـان  نهادهـای  توجهـات  و  )؟( 

وضعیـت افغانسـتان رونـد بهبـود تدریجـی را بـه خـود 

گرفتـه و در سـال ۲۰۱۴م ۱۲ امتیاز، در سـال ۲۰۱۵م 

۱۱ امتیـاز، در سـال ۲۰۱۶م  و ۲۰۱۷م ۱۵ امتیـاز را 

از سـازمان شـفافیت بین امللـل کسـب کـرد و در سـال 

۲۰۱۸م  توانسـت تـا بـا صعـود از پنـج پلـه، بـا کسـب 

۱۶ امتیـاز در ردٔه ۱۷۲ میـن کشـور فاسـد جهـان قـرار 

بگیـرد. بـه همیـن منـوال؛ افغانسـتان در سـال ۲۰۱۹م 

بـا افـت یـک امتیـاز در ردٔه ۱۷۳ میـن کشـور فاسـد و 

مجبور  افغان ها  صد  فی   ۵۲ ۲۰۰۹م،  سال  در 
گردیده اند تا حداقل یک بار به یک کارمند دولتی 
پیشبرد  و  اجرا  جهت  افغان ها  بدهند.  رشوه 
کارهایشان در ادارات دولتی در این سال، مبلغ 
رشوه  دولتی  ادارات  به  را  دالر  ملیون   ۲,۴۹۰
داده اند که برابر بود با ۲۳ فی صد تولید ناخالص 
ذکر  نیز  نظرسنجی  این  در  افغانستان.  داخلی 
گردیده است که آلوده ترین ادارات رژیم کابل به 
فساد، ادارات پولیس، قضا و گمرکات می باشد 
این  کارمندان  از قضایا،  که در حدود ۵۰ فی صد 

ادارات حین تماس، درخواست رشوه می کنند.
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در سـال ۲۰۲۰م نیـز بـا کسـب ۱۶ امتیاز بـار دیگر در 

ردٔه ۱۷۳ میـن کشـور فاسـد در جهان باقـی ماند؛ یعنی 

هم اکنـون، افغانسـتان از لیسـت ده کشـور فاسـدترین 

کشـورهای جهـان می باشـد کـه تنهـا شـش کشـور در 

جهان وجود دارد که گراف فسـاد در آن ها از افغانسـتان 

باالتـر می باشـد.

بین املللـی  نهادهـای  جانـب  از  تالش هـای  گرچـه 

در نیـم دهـٔه اخیـر پـس از ایجـاد حکومـت آغشـته بـه 

بخشـیدن  بهبـود  جهـت  ملـی  وحـدت  دورسٔه  فسـاد 

وضعیـت ناهنجـار فسـاد در افغانسـتان بـا زعامـت و 

رهـربی متفکـر )؟( دوم جهـان آقـای غنـی و با حامیت 

همه جانبـه متویـل کننـدگان خارجی )جامعـه جهانی و 

سـازمان ملـل( این اداره صـورت گرفته اسـت اما اثرات 

مثبـت و قابـل ملـس آن قابل مالحظـه نبـوده و تـا هنـوز 

نتوانسـته اسـت از لیسـت فاسـدترین کشـورهای جهان 

بیرون بشـود و امروز در افغانسـتان فسـاد اداری، چور، 

کـردن  پـا  زیـر  و  اختـالس  رشـوه،  غصـب،  چپـاول، 

حقـوق عامـه به یـک فرهنگ و عمـل روزمـرٔه کارمندان 

رژیـم کابـل مبـدل گردیـده اسـت. عالوه برآن؛ سیسـتم 

وارده ی تحمیلـی غـرب نیـز باعـث شـکاف های عمیـق 

قومـی، سـمتی، زبانـی حزبـی و نژادی شـده اسـت که 

دامنـٔه فسـاد در ادارات دولتی را گسـرتده تر کرده اسـت.

علـت اساسـی آن این اسـت که در هیچ یکـی از حامیان 

داخلـی و خارجـی پروسـه مبـارزه بـا فسـاد جدیـت و 

اقـدام عملـی محسـوس منی باشـد و دیـده می شـود که 

در پشـت ده هـا قضایای بزرگ و هنگفت فسـاد، دسـت 

بـزرگان این رژیم بـوده و هامنند روز، واضح و روشـن 

می باشـد امـا هیـچ گاه روی چنیـن قضایـای تحقیـق و 

بررسـی همه جانبـه صـورت نگرفتـه بلکه از آن هـا بنا بر 

مالحظـات سیاسـی، سـمتی، قومـی و حزبـی اغامض 

و چشم پوشـی نیـز صـورت گرفته اسـت.

اراده قـوی سیاسـی دولـت همـگام بـا اجـرا و عمـل، 

نـه در حـد شـعار، تأمیـن شـفافیت و فراهـم منـودن 

مصـارف،  نحـوه  بـر  عمومـی  نظـارت  زمینه هـای 

تقویـت و توسـعه سیسـتم حکومـت داری بـا اسـتفاده 

از سیسـتم های مـدرن مالـی، ایجـاد میکانیـزم نظارتی 

و کنرتولی محسـوس و نامحسـوس و مهم تر از همه؛ 

رسـیدگی بـه قضایـا و جرائـم ناشـی از فسـاد اداری 

و برخـورد جـدی بـا عاملیـن ایـن قضایـا، از اصـول 

و ارکان اساسـی اسـت کـه می تـوان بـه وسیله شـان بـا 

فسـاد مبـارزه واقعـی کـرد کـه متأسـفانه جهـت منافـع 

در  کابـل  رژیـم  رهـربی  بـودن  آغشـته  و  شـخصی 

قضایـای اختالس، غصب و رشـوه، هیچ یکـی از موارد 

فـوق عملـی و اجرا نشـده و هـر روز دامنٔه فسـاد پهن تر 

می گـردد و تبعـات منفـی آن بر دمـاغ و روان ملت افغان 

زخـم ناسـور می گـذارد.

اگـر واقعـاً رهـربی رژیـم کابـل و سـازمان های همـگام 

بـا آن در راسـتای مبـارزه بـا فسـاد در افغانسـتان صادق 

و متعهـد می بودنـد و ایـن عملشـان فقـط در حـد یـک 

شـعار منی بـود، می توانسـتند بـا اسـتفاده از امکانات و 

بودجه هـای بـزرگ مالـی حداقـل در دو دهـه تـالش و 

پشـتکار، افغانسـتان را از لیسـت فاسـدترین کشورهای 

دنیـا بیرون بکشـند و از قافله کشـورهای توسـعه یافته یا 

نیمـه توسـعه یافته در عقـب منانند اما این خواب اسـت 

و خیـال. پـس از درک و تعمـق بـر اوضـاع سیاسـی، 

اقتصادی و اجتامعی کشـور مشـخص می شـود که چه 

چـورا چـور در این دهکده روان اسـت و چـه ترفندهای 

جهـت بـرآورده سـاخنت خواهشـات نفسـانی بـه خـورد 

ایـن ملـت داده می شـود.

اگـر اداره کابـل بر همین منوال روند نامعقول و ناپسـند 

اداری اش را ادامـه بدهـد، نه تنهـا در شـاخص احسـاس 

صاحب امتیـاز  بین امللـل  شـفافیت  سـازمان  فسـاد 

منی گـردد بلکـه مـرور زمـان ایـن را ثابـت خواهـد کرد 

کـه سـیر قهقرایـی اش را تکمیـل کـرده و بـار دیگـر ردٔه 

اول را در فسـاد اداری خواهـد گرفـت.

نامعقول  روند  منوال  همین  بر  کابل  اداره  اگر 
نه تنها  بدهد،  ادامه  را  اداری اش  ناپسند  و 
شفافیت  سازمان  فساد  احساس  شاخص  در 
بین الملل صاحب امتیاز نمی گردد بلکه مرور زمان 
را  قهقرایی اش  که سیر  کرد  خواهد  ثابت  را  این 
تکمیل کرده و بار دیگر ردۀ اول را در فساد اداری 

خواهد گرفت.
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دین و سیاست دو پدیده ای است که از بدو پیدایش برش 

با زندگی برش گره خورده است. در هیچ برهه ای از زمان 

گروهی یا شخصی پیدا نشده که وجود دین و سیاست 

افرادی  حتی  باشند.  کرده  انکار  زندگی  صفحه  در  را 

اما در واقعیت و  انکار می کنند،  به  که در زبان تظاهر 

زندگی عملی پذیرفته اند که دین و سیاست مثل اشیای 

دیگر با حیات انسان پیوند عمیق دارد.

این یک حقیقت مربهن است، در هر اجتامع کوچک یا 

بزرگ پاره ای از مشکالت جمعی وجود دارد که نیازمند 

تصمیم گیری کلی است. به خاطر زندگی بهرت و سامل تر 

نیازمند یک نظم است، لذا انسان ها را به پذیرش مقوله 

ریاست ترغیب کرده و مقید به یک دین می سازد.

پیوند میان دین  آیا  این است که  تأمل برانگیز  البته نکته 

است،  ناسازگاری  و  تضاد  نوع  از  پیوندی  سیاست  و 

آن هم به گونه ای که اگر یکی از آن ها وجود داشته باشد، 

آن  رابطه  اینکه  یا  و  بیرون می راند  از صحنه  را  دیگری 

دو باهم موازی و هم آوایی است که هیچ یک از دیگری 

بی نیاز نیست، از همدیگر جدای ناپذیرند.

آیا تابه حال حرکت ها و نهضت هایی روی کار آمده اند 

باشند؛  ساخته  ثابت  بخش  دو  هر  در  را  پیوند  این  که 

یعنی هم در عرصه دین و عقیده و هم در عرصه سیاست 

و حکومت داری الگو برای دیگران باشد و یا شود؟

آری!

امارت اسالمی افغانستان به مثابه یک حرکت دینی ملی 

و نهضت کامل و فراگیر در همه زمینه ها دارای اهداف، 

دارا  را  خود  خاص  رویکردهای  و  راهکارها  مقاصد، 

است و ثابت ساخته است که دین هیچ گاه از سیاست 

جدا نبوده و اهل دین در هیچ برهه ای از زمان، در بخش 

چنانچه  بلکه  بود.  نخواهد  و  نبوده  ضعیف  سیاست 

در صحنه دین و عقیده منونه بارز برای دیگر جهانیان 

ماه  بسان  نیز  و حکومت داری  درزمینٔه سیاست  است، 

تابان می درخشد.

استحکام  و  رسوخ  متام  از  عقیده  و  دین  باب  در 

برخوردار است، در میادین جهاد و سنگرهای مقاومت 

بیست ساله خود را با متام معنا اثبات کرد .

برخوردار  کافی  مهارت های  از  نیز  سیاست  زمینه  در 

و ولسوالی ها  مدیریت متام والیات  و  اداره  در  و  بوده 

حق دار  به  را  حق  و  شاریدگی اش(  کرثت  وجود  )با 

رساندن، کامالً منایان ساخته است.

پیشنهاد های  پذیرش  ضمن  افغانستان  اسالمی  امارت 

و  استوار  گام های  با  گروه ها  و  احزاب  سایر  معقول 

مقتدر خود، راهی غیر از دیگران را در پیش گرفته و با 

توجه به بینش ها و جهان بینی خود، امور ملت و مملکت 

افغان را، به گونه منحرصبه فرد خود، سامان داده است.

برای  به هم پیوسته  الهی می کوشد در زنجیرٔه  توفیق  به   

را  افغانستان  افغان،  ملت  آرمان های  ساخنت  برآورده 

سازد.  مبدل  مقتدر،  و  منونه  اسالمی  کشور  یک  به 

ان شاءالله

بازتاب دهندۀ دين و سياست
عمر منصور

امارت اسالمی
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آیا هدف این جنگ و تلفات عساکر، پولیس و اربکی 
آیا  کرده اید؟  درک  می جنگند،  طالبان  برابر  در  که  را 
آیا  می دانند؟  را  جنگشان  مسیر  ارگان ها  این  منسوبین 
تشخیص  پولیس  و  اردو  این  آخرت  و  دنیا  رسنوشت 
شده است؟ آیا مشخص می دانید که سکتورهای امنیتی 
درنهایت ازبهر چه و کدام هدف کشته می دهند و جامعه 
کفری از برای چه چیز این ارگان ها را تجهیز و متویل 

می کنند؟ و آیا خون هایشان هدر نیست؟
مردم  از  تعدادی  ذهن  هنوز  که  است  سؤاالتی  این   
اما  نیافته اند؛  کامالً  را  پاسخشان  و  است  آن  مرصوف 
همه افراد امنیتی )اردو، پولیس، اربکی و امنیت( ظاهراً 
می شوند  جنبانده  وظیفه(  وطن،  )خدا،  شعار  زیر 
این  و  است  آن  معکوس  کامالً  حقیقت  درحالی که 
حقیقت را رسقومندان اعلی قوای مسلح )ارشف غنی( 
به قومندانان و افران  در خطابه های متعدد و مستقیم 
هدف  و  است  کرده  ابراز  کامل  به وضوح  ارگان ها  این 
امنیتی  ارگان های  جان فشانی های  و  قربانی  این  نهایی 
باقی  توضیحاتشان  در  تردیدی  جای  و  منوده  برمال  را 

منانده و حقیقت نیز همین است.
ارشف غنی )به اصطالح( رسقومندان اعلی قوای مسلح 
اردو  قومندانان  و  جرناالن  افران،  به  خطاب  در  ارگ 
هدف  به رصاحت  پشتو  و  دری  زبان های  به  پولیس  و 
و  ساخت  روشن  را  امنیتی  قربانی های  و  جنگ  این 
بیان کرد »بی له تاسی نه بین املللی امنیت په خطر کی 
دی« )امروز باید وضاحت واضح داشته باشیم از برکت 
شامست که نیویورک و واشنگنت مٔصون است و در آن 
یک  در  است(  حقیقت  یک  این  منی کند  انفجار  بم ها 
می کند  را چنین خطاب  امنیتی  قوای  دیگرش،  خطابه 

دی«  کی  خطر  په  امنیت  بین املللی  نه  تاسی  له  »بی 
)قوای پرافتخار امنیتی و دفاعی افغانستان مسئول امنیت 
جهانی هستند( »د تاسی له برکت نه دی چه نیویارگ او 
باندی  نیویارگ  په  شوی،  ندی  حمله  باندی  واشنگنت 

مبونه ندی چودیلی«
دفاعی،  و  امنیتی  قوای  اعلی  رسقومندان  غنی  ارشف 
با شبکه تلویزیون طلوع،  در یک مصاحبه اختصاصی 
هدف این جنگ را چنین توضیح می دارد که از برکت 
قوای دفاعی و امنیتی افغانستان و مردم افغانستان امریکا 
مصون است، ما در مٔصونیت امریکا نقش کالن داشتیم 
و این وظیفه ماست یعنی به رصاحت اعرتاف می کند که 
وی برای امنیت امریکا توظیف شده و این ارگان ها برای 
حفظ جان و مال آمریکایی ها جان می بازند و می میرند.

حتی در پاسخ سؤال یک گرداننده تلویزیون طلوع که 
امریکا  با  طالبان  توافقنامه  ماده  آزاردهنده ترین  پرسید: 
که  به رصاحت گفت  پاسخ  در  او  بود  کدام  برای شام 
اساس  بر  نه  آنان  درخواست  اساس  بر  قوای  برآمدن 
اعرتافات  این همه  ماستیم،  که  رشیکشان  خواست 
افراد  این قربانی های  این جنگ و هدف  آشکار، مسیر 
امنیتی را واضح می سازد که همه این کشته ها و تلفات 
نیروهای امنیتی و دفاعی از بهر رضای امریکا، مٔصونیت 

امریکا و امنیت نیویورک و واشنگنت است و بس.
غنی(  )ارشف  وضاحت  این  از  بعالوه  دیگر  سوی  از 
مساعدت های مالی، لوژستیکی و تسلیحاتی آمریکا و 
تأیید می گذارد و  بر وضاحت وی، عمالً مهر  نیز  ناتو 
آن را ثابت می کند که ارگان های امنیتی و دفاعی از بهر 
آمال و اهداف آمریکایی ها و کشورهای صلیبی اروپایی 
خون هایشان  معلومدار  که  می میرند  و  می دهند  جان 

نیروهای )به اصطالح( امنیتی و دفاعی 

افغان به خاطر چه کشته می شوند؟

سادات چرخی
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هدر است.
قدرتش  دوره  دو  هر  در  غنی  ارشف  معاون  همچنان 
)رسور دانش( روز )دوشنبه، ۱۹ عقرب سال جاری(، 
در نشستی در کابل، به رصاحت از رئیس جمهور جدید 
امریکا )جوبایدن( خواست که در مورد توافقنامه دوحه 
که در آن خروج کامل قوای اشغالگر، رصاحت شده، 
بازنگری منایند و این توافق نامه دوحه را مردود شمرد 
در  تا  خواست  آمریکایی  اشغالگر  قوای  از  حتی  و 
افغانستان مبانند و بیرون نشوند. عالوه بر اینکه رئیس 
اداره دست نشانده کابل و معاونینش واضح رصاحت 
دارند که این قوای امنیتی و دفاعی ازبهر حفظ و امنیت 
این  استخدام شده اند،  و واشنگنت  نیویورک  جهانیان، 
نیز  جهانیان  به  را  جنگی شان  اهداف  و  رصاحت ها 

رسامً اعالم کرده اند و همه آن را می دانند.
لهذا این نیروهای به اصطالح امنیتی و دفاعی زیرقوماندٔه 
ارشفغنی در حقیقت برخالف دین، وطن و مجاهدین 
آزادی بخش کشور می جنگند و غرض همین هدف سوق 
و اداره می شوند، تجهیز و متویل می گردند و باالی این 

نیروها جز مزدور، اجیر، وطن فروش و لشکریان اجرتی 
نیز گواه  آن  بر  تاریخ  و  نامی منی توان اطالق کرد  دیگر 

خواهد بود.
قرآن کریم در آیت ۵۱ سوره املائده می فرماید: )يَا أَيَُّها 
بَْعُضُهْم  أَْولَِياَء  َوالنََّصاَرٰى  الَْيُهوَد  تَتَِّخُذوا  اَل  آَمُنوا  الَِّذيَن 
اَل  اللََّه  إِنَّ  ِمْنُهْم  َفإِنَُّه  ِمْنكُْم  يََتَولَُّهْم  َوَمْن  بَْعٍض  أَْولَِياُء 

يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِمنَي(
ای اهل ایامن! یهود و نصاری را دوستان }رسپرستان، 
حامی، هم پیامن و حیلف{ خود مگیرید، آنان رسپرستان 
وفا  خود  میان  روابط  به  تنها  ]و  یکدیگرند  دوستان  و 
دارند[؛ و هر کس از شام، یهود و نصاری را رسپرست 
بی تردید خدا  است،  آنان  زمره  از  گیرد  دوست خود  و 

گروه ستمکار را هدایت منی کند.
مفرین زیر این آیت کریمه ترشیحاتی داشته اند که:

خداوند می خواهد که مسيحيان و يهوديان را به دوستي 
نگييد حتی امام احمد به اسناد صحیح روایت می کند 
در  اصفهان،  اشعري رضی الله عنه حاکم  ابوموسی  که 
ترجامن  رضی الله عنه  خطاب  بن  عمر  حرضت  زمان 
رضی الله عنه،  خطاب  بن  عمر  و  گرفت  را  نرصانی 
ابومويس اشعری را بدين دليل رسزنش کرد که چرا يك 
مسيحی را به خدمت گرفته و استخدام کافر را که نیازی 
به آن نیز دیده می شد اجازه نداد و به آيت فوق استدالل 
را  آنان  شام  خوانده  دشمن  را  کفار  خداوند  که  منود 
دوست مگیرید و آنان را ذلیل خوانده به آنان اکرام نکنید.

حصول  یعنی  کافر  استخدام  که  مسلامنان  برای  پس 
تلقی  عزت  نوع  یک  هم  این  }که  کافر  از  خدمت 
که  است  جایز  چگونه  پس  نیست،  جایز  می شود{ 

آن هم برخالف  اداره کفار،  فرمان و سوق  مسلامن زیر 
مسلامنان و مجاهدین آزادی بخش کشور قرار بگیرد و 
بجنگد و باز ادعا داشته باشد که کشته هایشان شهید و 

خودشان هنوز هم مسلامن باقی هستند؟!
مفرین می نویسند که در آیه متربکه فوق واژه )اولیاء( 
هم پیامن،  دوست،  حامی،  معانی  به  است  ولی  جمع 
رسپرست، قریب و ... اطالق می شود که این همه منهی 
یا  و  کند  کافر حامیت  از  مسلامن  نباید  که  است  عنه 
و متحد شوند که  برابر مسلامنان یکدست  در  با کافر 
چنین عمل در رشیعت اسالم ارتداد و مخرج عن امللة 

شمرده می شود.
نقل  مبارکه  آیه  این  زیر  تفسیرش  در  رازی  فخر  امام 
می کند که ابن عباس رضی الله عنهام می گوید که کسی 
اگر با کفار هم پیامن شود و برخالف مسلامنان از کفار 
حامیت کند )کأنه مثلهم( گویا آن به مثل کافر هست.

این مورد احادیث و نصوص متعددی قرآنی وجود  در 
دارد که مسلامنان را برحذر داشته است که از همکاری 

با کفار اجتناب کنند.
برای  کابل  رژیم  امنیتی  و  دفاعی  قوای  متام  امروز 
مٔصونیت نیویورک و واشنگنت می جنگند و برعالوه ای 
که حافظ امنیت جهانی هستند، در حقیقت مانع نظام 
ننگین،  کردار  چنین  که  می باشند  نیز  اسالمی  خالص 
آنان را از اسالم دور می کند و خون هایشان هدر است و 
بنا بر نصوص رشعی حرش و حساب آنان در آخرت نیز 
یکجا با همین کفار متجاوز و اشغالگر صورت خواهد 
گرفت و با رسنوشت آنان دچار خواهند شد. خرالدنیا 

واآلخره ونعوذ من ذلک.

** مساعدت های مالی، لوژستیکی و تسلیحاتی 
آمریکا و ناتو نیز بر وضاحت وی، عمالً مهر تأیید 
ارگان های  که  می کند  ثابت  را  آن  و  می گذارد 
امنیتی و دفاعی از بهر آمال و اهداف آمریکایی ها 
و  می دهند  جان  اروپایی  صلیبی  کشورهای  و 

می میرند که معلومدار خون هایشان هدر است.

دفاعی  و  امنیتی  اصطالح  به  نیروهای   **
دین،  برخالف  حقیقت  در  اشرفغنی  زیرقوماندۀ 
آزادی بخش کشور می جنگند و  وطن و مجاهدین 
غرض همین هدف سوق و اداره می شوند، تجهیز 
و تمویل می گردند و باالی این نیروها جز مزدور، 
نامی  دیگر  اجرتی  لشکریان  و  وطن فروش  اجیر، 
نمی توان اطالق کرد و تاریخ بر آن نیز گواه خواهد 

بود.
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مساجد  که  است  گرفته  تصمیم  کابل،  بی اراده  اداره 

صفحه  در  کند.  دولتی  آموزش  سیستم  وارد  را  کشور 

فیسبوک وزارت معارف این اداره آمده است که: »در سه 

سال نخست تعلیم و تربیه، رفنت به مسجد یک هویت 

قوی اسالمی را در شاگردان ایجاد و پرورش خواهد داد 

و محوریت اسالم را برای شاگردان ما برجسته خواهد 

قبالً  چون  که  کرده  اعالم  ارگ  وزارتخانه  این  کرد«. 

آموزش مسائل دینی توسط دارالحفاظ و مدارس دینی 

انجام می شده، لذا »جایگاه اسالم را در حاشیه قرار داده 

بود« و آن ها می خواهند اسالم را از حاشیه به منت تبدیل 

کنند!

عرض  به  باید  ارگ،  اقدام  این  تحلیل  رشوع  از  قبل 

درندگی  گرگ،  خصلت  که:  برسانم  عزیز  خوانندگان 

مظلوم،  حیواناِت  سایر  با  گرگ  است.  خون ریزی  و 

اگر  ندارد.  و  نداشته  هم نوایی  و  سازش  هیچ گاه 

من  بعد،  به  این  از  که  کند  اعالم  گرگی  یک وقت، 

مسئولیت گله داری و حفاظت از گوسفندان را برعهده 

می گیرم، آیا کسی به او اعتامد می کند و گوسفندانش 

را در اختیار او قرار می دهد؟ طبعاً پاسخ، منفی است.

اسالم،  با  مبارزه  هدف  با  نخست،  روز  از  کابل  اداره 

ریشه  به  زدن  تیشه  اسالمی،  تشّخص های  با  مقابله 

زیرساخت ها و مبانِی اسالم و جنگ با رشیعت اسالمی 

اول،  روز  هامن  از  اداره،  این  است.  شده  تأسیس 

تحت نظر و ارشاف کلی بیگانگان و صلیبیان قرار داشته 

و دارد و در تصمیم های کالن، خصوصاً تصمیم هایی 

که با فرهنگ اسالم رسوکار دارند، هیچ گاه خودمختار 

و متکی به خود نبوده است. کسانی هم که در این اداره 

و  اصلی  بازیگران  جزء  و  دارند  مسئولیت  بی اراده، 

مهره های اساسِی اشغالگران هستند، همه تحصیل کرده 

غرب هستند و ذهن، فکر و ایده هایشان بر اساس منهج 

چنین  که  است  طبیعی  و  است  گرفته  شکل  غرب، 

و  سازگاری  اسالمی،  ایدئولوژِی  با  هیچ گاه  ایده ای، 

هامهنگی نداشته و ندارد.

غذای  که  غرب  تحصیل کرده های  که  است  معقول  آیا 

برای هویت و  آلود غربی است،  فکری شان، مواد سم 

از  ما می توانیم  آیا  بسوزانند؟  دل  اسالمی مان  تشخص 

اهداف ارگ از تبدیل مساجد به مکاتب
محمد عمر نیمروزی
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اشک های متساح گول بخوریم؟ هرگز!

اداره کابل گامن می کند که علامی اسالم و پاسداران 

عقیده اسالمی، چشم و گوششان را بسته اند تا هرکس 

با  و  بربد  یورش  فرهنگی شان  مرزهای  به  ناکسی  و 

سازد.  پیشه  را  گُرگ  عملکرد  میش،  لباس  پوشیدِن 

زهی خیال باطل.

هدِف اداره بی اراده کابل و ارِگ بی سازوبرگ از این 

با  مبارزه  جز  نیست  چیزی  نامیمون،  و  شوم  طرحِ 

اطفال  فکر  و  ذهن  به  سموم  تزریق  و  اسالم  فرهنگ 

ساده  الفاظی  با  را  حقیقت  تا  باشید  ما  با  مسلامن. 

برایتان بیان کنیم:

درک  به درستی  کابل  اداره  اینک  حقیقت،  در 

نا  اهداف  برای  چالش  بزرگ ترین  که  است  کرده 

خجسته اش، مساجد و مدارس هستند. آن ها می دانند 

مدارس  و  مساجد  همین  پروری،  مجاهد  کارخانه  که 

نشوند،  کنرتل  مرکز،  دو  این  که  زمانی  تا  و  هستند 

هیچ گاه در راستای تکمیل اهدافش موفق نخواهد شد. 

ارگ می خواهد مساجد را از کنرتل علام خارج کند و 

رفته رفته، گام به گام و به تدریج، آن ها را هامنند مکاتب 

مراکز  به  تبدیل  رصفاً  فرهنگ سازی،  از  فارغ  دولتی، 

سوادآموزی بکند.

اگر بالفرض، اداره کابل از هامن گام اول اعالم می کرد 

کنیم،  کنرتل  را  مدارس  و  مساجد  می خواهیم  ما  که 

برنامه های آموزشی و منهج درسی شان را تنظیم کنیم؛ 

اعرتاض  کشور  مردم  و  علام  متام  که  است  بدیهی 

ارگ  به  را  کاری  چنین  اجازه  هیچ گاه  و  می کردند 

منی دادند؛ بنابراین ارگ می خواهد با استفاده از تجربه 

به  را  اسالمی، مساجد  به ظاهر  از حکومت های  برخی 

سلب  آن ها  از  را  استقاللشان  و  کند  کنرتل  شکل  این 

کند. حاال در مرحله نخست و گام اول، اعالم می کند 

سه  تا  دانش آموزان  به  مساجد،  مالامام های  همین  که 

را  ماهیانه شان  و حقوق  معاش  و  بدهند  یاد  قرآن  سال 

از ارگ دریافت کنند. به ظاهر شاید برخی از مالامام ها 

این طرح را به نفع خود احساس کنند و با خود بگویند: 

»این خیلی خوب می شود، هم قرآن را به اطفال مسلمین 

کابل  رژیم  از  را  خود  معاش  هم  و  می دهیم  آموزش 

از  پرده ماجرا، چیزی غیر  می گیریم« درحالی که پشت 

این است.

برخی از کشورها، مساجد و مدارس را به اصطالح خود 

حکومت  طرف  از  مالامام ها  به  کرده اند،  ساماندهی 

حقوق و معاش ماهیانه می دهند، مانند سایر کارمندان 

دولت، بعد از چند سال، تقاعد و بازنشست می شوند، 

یک  از  معارف،  وزارت  و  دولتی  ارگان های  دستور  به 

مسجد به مسجد دیگر منتقل می شوند، برنامه آموزشی 

و حتی سخرنانِی جمعه، برایشان دیکته و امال می شود 

و اجازه ندارند حتی یک کالم، خارج از آنچه برایشان 

کنند.  بیان  مردم  برای  منرب  روی  بر  است،  شده  دیکته 

به دست  را  به این ترتیب، مدیریت علام و امئه مساجد 

گرفته اند و برنامه های شومشان را اجرا می کنند.

اما  اجرا کند،  را  نیز می خواهد همین طرح  کابل  اداره 

چون از طبیعت مردماِن این مرزوبوم آگاه است، بنابراین 

در راستای  فریبنده و  به ظاهر خیلی  با طرحی که  ابتدا 

مصالح اسالم است، وارد عمل شده است. می خواهد 

مساجد  با  را  آن ها  و  کند  قرآن خوان  را  مسلامن  اطفال 

مأنوس کند! آیا ارشف غنی که منی داند به وقت مناز، 

دست راست را باالی دست چپ می گذارند، می خواهد 

فرزندان مسلامن را با مساجد و مناز مأنوس سازد؟ این 

غیرممکن است.

هدف ارگ، رصفاً و رصفاً کنرتل مساجد و امئه، از بین 

بردن استقالل مساجد و مدارس و مّتکی کردِن علام به 

خود است.

مردمی  رسان  کشور،  علامی  که  می طلبد  بنابراین 

به  رژیم  طرح  این  با  به شدت  مردم  عموِم  و  نفوذ  با  و 

که  گونه  هامن  مساجد،  امئه  و  علام  برخیزند.  مقابله 

از  مستقل  و  کرده اند  حفظ  را  مساجد  استقالل  قبالً 

اطفال  به  را  اسالمی  آموزه های  وقت،  حکومت های 

با  را  خود  برنامه های  کامکان  داده اند،  تعلیم  مسلامن 

استقالل ادامه دهند و به رژیم کابل، اجازه دست درازی 

ندهند.

** آیا معقول است که تحصیل کرده های غرب که 
غذای فکری شان، مواد سم آلود غربی است، برای 
آیا  هویت و تشخص اسالمی مان دل بسوزانند؟ 
از اشک های تمساح گول بخوریم؟  ما می توانیم 

هرگز!

و  مساجد  کنترل  صرفاً  و  صرفاً  ارگ،  هدف   **
و  مدارس  و  استقالل مساجد  بردن  بین  از  ائمه، 

متّکی کردِن علما به خود است.
بنابراین می طلبد که علمای کشور، سران مردمی 
و با نفوذ و عموِم مردم به شدت با این طرح رژیم 

به مقابله برخیزند. 
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ــط  ــک محی ــل و از ی ــرا از کاب ــوال چ ــهاب لی ــن ش م

ــا  ــه کوه ه ــذت ب ــر از ل ــی پ ــرصی و از زندگ ــوم ع عل

ــدنم: ــب ش ــل طال ــدم...؟ و عوام ــد ش بلن

زندگی پر از آه و غم...

در کابــل از لیســه مشــهور )نــادری( فــارغ شــدم و 

ــل  ــات دری نائ ــی ادبی ــه پوهنځ ــور ب ــان کنک در امتح

شــدم، امــا چونکــه در آن زمــان برادرانــم رشکــت 

ــم  ــرادر بزرگ ــاًء ب ــتند، بن ــخصی داش ــاز ش ساخت وس

ــر  ــت )انجنی ــا اس ــادی م ــئول جه ــم مس ــالً ه ــه فع ک

ــه  ــود ک ــویق من ــرا تش ــه( م ــدی حفظه الل ــد غوربن خال

در پوهنتــون شــخصی در بخــش انجنیــری نام نویســی 

ــم. کن

مــن هــم در پوهنتــون کاردان کــه در ســاحه کارتــه 

پــروان واقــع اســت، دروس انجیــرنی را رشوع کــردم. 

دو ســال درس خوانــده بــودم کــه بــاالی خانــه مــا چاپــه 

ــد  ــرد و بع ــود ب ــا خ ــم را ب ــد و برادران ــا آم آمریکایی ه

ــه  ــاز چاپ ــد ب ــه بع ــرد، دفع ــان ک ــال رهایش ــک س از ی

ــد زده  ــا لگ ــادرم را ب ــد م ــان آم ــا و غالمانش آمریکایی ه

وداونــی هــامن حجــاب خواهــرم را از رسش دور کــرد 

و برادرانــم را بــا خــود بــرد و تقریبــاً ۴ مــاه گــم بودنــد.

ــرادرم  ــا ب ــم در آنجــا ب ــه ریاســت ۹۰ رفت بعدهــا کــه ب

روبــرو شــدم امــا نشــناختمش تــا کــه او صدایــم کــرد، 

ــد،  ــکبار ش ــامنم اش ــدم چش ــش را دی ــه حالت ــن ک م

کــه چــرا  مــن ســخن می گفــت، می دانیــد  بــا  او 

ــده و  ــکنجه ش ــاد ش ــه زی ــر اینک ــناختمش؟ بخاط نش

ــود. ــرده ب ــر ک ــره اش تغیی چه

ــر  ــرادرم انجنی ــت ب ــم از ریاس ــس آمدن ــت واپ در وق

خالــد بــه مــن گفــت اگــر زود خــالص نشــدیم تــو بــرو 

بــا مجاهدیــن »ا ا ا« بپیونــد و انتقــام خواهــر و مــادر را 

حتــامً از ایــن کفــار و غالمــان بگیــر!

خوب! از کابل تا کوه های پروان:

مــن هــم آمــدم و بــا مجاهدیــن امــارت اســالمی 

ــه  ــود ک ــل می ش ــال کام ــون ۱۲ س ــده و اکن ــا ش یکج

در امــارت اســالمی افغانســتان خدمــت می کنــم و 

افتخــار می کنــم کــه عضــو یــک چنیــن نظــام مقدســی 

ــتم. هس

شهاب لیوال افغان
ترجمه: قاضی عثمان افغان



سال هشتم - شماره اول
ربیع االول و ربیع الثانی 1442هـ 21

تــا ۴۰ نفــر کارگــر و موترهــا داشــتیم امــا اشــغال 

ــغال  ــر اش ــید، اگ ــاک پاش ــی ام خ ــای جوان ــر آرزوه ب

مســلکی  داکــرت  یــا  انجنیــر  یــک  مــن  منی بــود 

می بــودم یــا معلــم زبــان انگلیســی بــودم لیکــن امــروز 

ــتیم  ــم نیس ــالف تعلی ــا خ ــردم. م ــاد ب ــز را از ی ــر چی ه

ــالمی و  ــات اس ــه احساس ــم ک ــف آن تعلی ــه مخال بلک

ــتیم. ــربد، هس ــن ب ــا را از بی ــی م دین

شــهزاده دیــروز، امــروز در کوه هــا ســنگ ریــز 

ــی  ــرم گاه گاه ــش می ب ــی را پی ــم و زندگ می کن

ــوده  ــول نب ــه پ ــه در خان ــده ک ــم ش ــور ه اینط

و مریــض داشــته ام و بــرای دوایــش حیــران 

ــت(. ــخت اس ــدر س ــوده ام )اف چق ب

مــن باخــدای خــود تعهــد کــرده ام تــا وقتــی کــه 

نظــام اســالمی قایــم نشــده جهــاد خواهــم کــرد 

ــم و  ــن از تعلی ــل م ــه مث ــان ب ــای افغ ــا بچه ه ت

تحصیــل بــاز مناننــد.

من هم جوان بودم و امید و آرزوها داشتم.

در اخیــر اشــاره می کنــم کــه مــن بــا ایــن ســخن 

لیــوال صاحــب موافقــم کــه گفتــه: )تــا وقتــی 

کــه نظــام اســالمی قایــم نشــده جهــاد خواهــم 

ــاز  ــل ب ــم و تحصی ــان از تعلی ــل افغ ــاز نس ــا ب ــرد ت ک

ــم  ــده کار شــود و نگذاری ــرای نســل آین ــد ب ــد( بای منان

کــه آن هــا شــکار اســتعامر و اشــغال شــوند.

»والله املستعان«
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ــای  ــل و ماله ــانه های کاب ــی رس ــر بعض ــن اواخ در ای

اجــاره ی اداره کابــل مقولــه ی ))قتــل انســان نــزد خــدا 

ــاب  ــا آب وت ــی ب ــت(( را خیل ــدم دنیاس ــکل تر از ه مش

داغ ســاخته می خواهنــد جهــاد مقــدس مــا را خونریــزی 

و عبــث وامنــود کننــد.

حــق  کلمــه  از  الباطــل؛  بهــا  یریــد  الحــق  کلمــة 

مناینــد. ســوء  اســتفاده ی 

بلــی خــون ناحــق بدتــر از هــدم دنیاســت، ارزش خون 

ــچ  ــت، هی ــه اس ــر از ارزش کعب ــلامن بزرگ ت ــک مس ی

گناهــی بعــد از رشک همچــون گنــاه قتــل ناحــق یــک 

انســان، وعیــدی را بــا خــود بــه همــراه نــدارد،  قتــل از 

گناهــان کبیــره اســت، هیــچ مســلامن عاقلــی نــه اینکــه 

ــن  ــه از عاملی ــد بلک ــدام منی کن ــن کار اق ــام ای ــه انج ب

ایــن جنایــت هــم نفــرت دارد و مــردودش می شــامرد.

ــی  ــت حت ــر نیس ــانی توجیه پذی ــچ انس ــق هی ــل ناح قت

قتــل کفــار معاهــد و مســامل، ایــن موقــف رشع مقدس 

اســالم و موقــف رســمی امــارت اســالمی، هــر مجاهــد 

و هــر مســلامن کلمــه گــوی اســت؛ ولــی این همــه بــه 

ایــن مفهــوم نیســت کــه مــا گیتــی را بــدون قتــل و قتــال 

در مخیلــه ی خــود ترســیم کنیــم، دنیــا را مدینــه فاضلــه 

ــده، نامــوس و  ــال، عقی ــی نفــس، م ــم؛ وقت ــام گذاری ن

ــگان  ــار و بیگان ــاوز کف ــد و تج ــورد تهدی ــا م ــاک م خ

قــرار می گیــرد، بــرای مــا فــرض عیــن اســت به خاطــر 

دفــاع از دیــن، خــاک، عــزت و نوامیــس خــود دســت 

بــه ماشــه تفنــگ بربیــم و خــون بریزیــم! و دشــمن کــه 

ــوان او را  ــا در حــد ت ــا کمــر بســته، م ــل م به خاطــر قت

از خــود دور و از بیــن بربیــم. ایــن قتــل جایــز، حــق و 

دســتور قــرآن و ســنت اســت.

امــا عــده ای از مــردم کــه قضایــای افغانســتان را از 

هدیه شــده  نــرم  چوکی هــای  پشــت  از  و  دور  راه 

تجاوزگــران فقــط از عینــک تلویزیــون )بی بی ســی 

ــوز«  ــا نی ــا »طلــوع« و »خورشــید« و »آریان و CNN( ی

ــر حــق مــا  ــد و از جهــاد و مقاومــت ب بررســی می کنن

بی خربنــد و جنــگ مــردم افغانســتان را در مقابل اشــغال 

ارزش خون انسان!
عبداهلل ایلیار
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و تجــاوز بیگانــه، خونریــزی 

و  می شــامرند  حــرام  قتــل  و 

ــی محســوب  ــگ بین االفغان جن

می کننــد؛ ایــن خــود داللــت بــه 

ــت  ــج و مصیب ــربی از رن بی خ

امــت اســالمی و ارزش هــای 

انســانی و دینی شــان دارد.

دربــاری  علــامی  از  بعضــی 

از  کــه  کابــل  اداره  دالــری  و 

نشــخوار  کفــار  آب گوشــت 

لجام کــش  خــود  و  می کننــد 

را  قضایــا  کفارنــد  تجــاوز 

ــرون  ــه بی ــوه داده ب ــه جل وارون

حتــی  و  می دهنــد  انعــکاس 

افغانســتان  قضایــای  از  کــه  را  علــامی  از  بعضــی 

قــرار  گمراهــی  و  تردیــد  و  شــک  بــه  بی خربنــد 

. . . هنــد می د

از این عالی جنابان می پرسم.

ــاران  ــکا و گلوله ب ــارد طیاره هــای امری ــر مبب ــه اث چــرا ب

ــتان  ــات افغانس ــراء و قصب ــی در ق ــی س ــای ج توپ ه

ــاع  ــردم بی دف ــکونی م ــای مس ــی و کلبه ه ــدارس دین م

صدهــا طفــل و زن و پیــر و جــوان بــه خــون می غلتنــد 

ــن  ــاروت عجی ــاک و دود ب ــا خ ــان ب ــاد پاکش و اجس

آب  از  آب  می رســند،   شــهادت  بــه  و  می شــود 

ــن  ــم ای ــوش و ه ــانه خام ــم رس ــورد، ه ــکان منی خ ت

افسانه ســازان ســاکت اند و هــم عــامل و روشــنفکر 

ــد؟ ــاز منی کنن ــب ب ل

حتــی گاه گاهــی همیــن منتقدیــن جنــگ از عامــالن و 

قاتــالن حقیقــی و همــکاران کفــار بی رشمانــه بــا نــام و 

ــد... ــاع می کنن نشــان دف

امــا وقتــی انفجاری در یــک چهارراهی و یــا جای دیگر 

در بیــن مــردم آن هــم بــه ذریعــه خــود همیــن خارجی هــا 

و اعــوان داخلی شــان بــه خاطــر بدنام ســازی مقاومــت 

ــا  ــه بوق ه ــدد، هم ــوع می پیون ــه وق ــان ب ــرشوع طالب م

بــه صــدا می آیــد و انزجــار و نفــرت رسازیــر می شــود.

دوزخ  یــاد  بــه  همــه  و  می ترســند  خــون  از  همــه 

؟ فتنــد می ا

عجیب دوگانگی و بی انصافی؟

بلی ما از خون ناحق بیزاریم...

 ولی جنگ که بر ما تحمیل شده.

پاســخ ایــن جنــگ را بــا افتخــار ادامــه می دهیــم 

تــا اهتــزاز بیــرق ســفید توحیــد بــر فــراز قله هایــی 

و جهــان. هندوکــش 

ــاع از اســالم  ــه خاطــر دف ــن ب ــا مجاهدی جنگــی کــه م

ــق و  ــر ح ــگ ب ــم جن ــه راه انداخته ای ــن ب ــرآن و میه و ق

ــت. ــت اس ــای بهش ــای دروازه ه بازگش

احیایی عزت ازدست رفته ما در دنیاست.

خون ما آب حیات درخت اسالم است.

و این جنگ تا قیام قیامت ادامه دارد...

تِي  َوالَ َتْقُتُلوْا النَّْفَس الَّ

َم اللُّ إاِلَّ بِاحلَقِّ َحرَّ
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دنیــا پــه فســاد او فتنــو کــې غرقــه ده، کفــري نــړۍ چــې 

ــن او  ــه دی ــې ل ــه وه اوس ی ــه بیګان ــه حــق ن پخــوا ال  ل

خدابــاوري رسه هــم مخه ښــه کــړي، لرغــون څیړونکي 

یــې ټولــه هڅــه کوي چــې څرنګــه ځانونــه د بیــزو اوالد 

ــړي.  ــالص ک ــان خ ــه ځ ــه رشافت ــت ل ــت او د آدمی ثاب

خــو کــه راشــو اســالمي نــړۍ تــه، دلتــه هــم دیــن تــر 

دې حــده بیچــاره دی چــې حتــی لــه حرمینــو رشیفینــو 

د قــرآن کریــم نســخې ټولــې شــوي دي. بــاب جربیــل، 

ــدې دي.  ــو کال بن ــورې دروازې دا ی ــاب الســالم او ن ب

بهانــه یــې پیــدا کــړې وایــي کرونــا ده، مســجد تــه مــه 

ځــئ او کــه ځــئ نــو پــه ســختو رشطونــو درتــه اجــازه 

ده، خــو بلخــوا بازارونــه خــالص، مارکیټونــه ډک او د 

ــو  ــو نندارچیان ــه زرګون ــټ ل ــال ټورنامن ــو د فوټب نجون

رسه پــه درز کــې جریــان لــري. کلــه چــې د کرونــا د یــو 

کال قدغــن پــه مهــال خلــک لــه دیــن او مســجد څخــه 

ــه  ــا دوهم ــي د کرون ــول اوس وای ــه ش ــه ن ــوره بیګان پ

ــان  ــې دا د آخرالزم ــږي چ ــه ده. دوی پوهی ــه راروان څپ

ــه مســجد، حــج، عمــرې،  ــه ل مســلامنان چــې دوه کل

تــالوت او عباداتــه بنــد يش نــو خپلــه یــې خــدای 

ــږي.  ــه الره روانی ــۍ پ ــږي او د يب دین هیری

پــه هــر حــال خــربه مــې دا کولــه چــې دیــن او دیانــت 

ــر وروســتي حــده مظلــوم دی. اســالمي نــړۍ د بــې  ت

ــو  ــو څپ ــې ملــازۍ، فســق او فحشــاء خونړی ــۍ، ب دین

ــې عــام  ــره چــې ال ی ــو کوچنــۍ جزی ــدې کــړې. ی الن

ولــس ملانځــه، عبــادت او پــه دیــن غیــرت تــه عمــيل 

تعهــد لــري هغــه د افغانســتان مؤمــن ولــس دی. خــو 

پــه دې ولــس پســې هــم ټولــو کفــارو او تــش پــه نامــه 

مســلامنو پایڅــې رابډوهــيل دي چــې څرنګــه یــې لــه 

دینــه پــردی کــړي.

ــې  ــل ک ــه مقاب ــان پ ــوال توپ ــۍ د دې نړی ــو د يب دین خ

ــش الس  ــه ت ــه پ ــۍ ډل ــوه کوچن ــو ی ــتینو مؤمنان د رښ

مقاومــت کــوي. دا مقاومــت چېرتــه د وســلوال جهــاد 

ــه  ــارزې پ ــاري مب ــي او ګفت ــه د قلم ــه دی. چیرت ــه بڼ پ

ــه او  ــه کچ ــۍ  پ ــجد او کورن ــه د کيل، مس ــه، چیرت بڼ

هغــه تــر ټولــو کمــزوري یــې هغــه دي چــې د خپــل زړه 

ــه  ــه مقابل ــه غوښــتنو رسه پ ــه د هــوس او شــیطان ل دنن

ــرې  ــده ت ــه عقی ــه پاک ــوي خپل ــه ک ــت دي او هڅ بوخ

ــايت. ــدې وس خون

لکــه رســول اللــه صلــی اللــه علیــه وســلم چــې 

فرمایــيل وو، چــې بــداء االســالم غریبــا و ســیعود کــه 

بــداء فطوبــی للغربــاء. اســالم غریــب پيــل شــوی، بیــا 

ــارت  ــوی بش ــره ل ــو ل ــو غریبان ــب يش خ ــم غری ــه ه ب

دی.  د غریــب اســالم د معــارصو غریبــو مدافعینــو لــه 

جملــې یــو هــم شــهید احمــد وحیــد مــژده و.  ښــایي 

د شهید وحید مژده 
لومړی تلین 

سمیع اهلل زرمتي
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ځینــې اســتدالل وکــړي چــې مــژده پــوره اتلــس کالــه 

ــد کاوه.  ــدې ژون ــایه الن ــر س ــام ت ــه نظ ــوه يب دین د ی

ــه د حــق او  ــه دغســې موقعیت ــږم چــې ل خــو زه پوهی

حقپالــو ملګرتیــا او د ایــامن رســۍ محکــم ســاتل تــر 

ــن کار دی. ــو ســخت تری ټول

مــژده هغــه څــوک و چــې حتــی پــه ۲۰۰۴م کال کــې 

یــې د مجاهدینــو )عــزم( مجلــې تــه پــه مســتعار نــوم 

لیکنــې کولــې او وروســته زه شــاهد یــم چــې همیشــه 

ــه  ــت پ ــۍ او خدم ــالص او د قربان ــر اخ ــه ډی ــې پ ی

جذبــه د اســالمي امــارت لــه فرهنګــي کمیســیون رسه 

خپلــې مشــورې رشیکولــې. زمــا پــه یــاد دي چــې  د 

فرهنګــي کمیســیون مرســتیال مرحــوم ســید محمــد 

حقــاين صاحــب بــه لــه شــهید مــژده رسه اوږده اوږده 

ــب   ــب صاح ــژده صاح ــول او م ــونه ک ــوين مجلس ټيلف

قلبــا او روحــا ځــان د نړیــوال کفــر او اشــغال پــه 

وړانــدې د مقابلــې د ډګــر مجاهــد بالــه.

دا ښــایي زمــوږ لپــاره د درک وړ نــه وي چــې مــژده 

ــه  ــه امل ــه د خپــل همــدې ایــامين موقــف ل صاحــب ب

برداشــت  تکالیــف  او  پیغورونــه  څومــره خطرونــه، 

کــړي ِو. د دښــمن لــه منځــه د دښــمن پــر ضــد مبــارزه 

ــال  ــا مث ــو چ ــواړي. ی ــت غ ــزم او متان ــوی ع ــورا ل خ

ــي  ــک چ ــول خل ــه ټ ــري لک ــال ل ــې مث ورکاوه دا داس

ــه  ــجد ت ــه مس ــا ت ــي او تنه ــه دروازې وځ ــجد ل د مس

ننوځــې. نــو مجبــور یــې چــې ډيــر لــوی مقاومــت تــه 

اوږه ورکــړې. هلتــه چــې هــر مجلــس، هــر پروګــرام، 

هــر دفــرت، هــره رســنۍ بلکــې مطلــق اکرثیــت خلــک 

پــه یــوه خــوا رغــړي. د اشــغال او حاکــم ســیکولرزم د 

ــه  ــه وړانــدې بل ــا یــې پ ــده غــږوي. خــو ت ــړ رسین مالت

زمزمــه پیــل کــړي وې، چــې بیــا د همــدې مخالفــت پــه 

تــور د جاســوس، اجیــر، پردیپــال، عقبګــرا، تروریســت 

او نــور الزامونــه هــم دربانــدې لګیــږي نــو پــه وړانــدې 

ــه دی. ــه مقاومــت د هــر چــا کار ن ــه کلون ــې کلون ی

ــځ کــې نشــته، هغــه د  ــه من شــهید مــژده اوس زمــوږ پ

همــدې دیانــت او ایــامين موقــف پــه تــور د مســجد تــر 

ــم چــې هغــه واقعــا  څنــګ وویشــتل شــو. خــو دا وای

ــه ننګــه او  ــور و. ځکــه هغــه د اســالم او دیانــت پ بخت

لــه کفــري اشــغال رسه د مخالفــت پــه تــور خپلــه وینــه 

ورکــړه. 

پــه کابــل کــې شــپږ میلیونــه خلــک اويس، بختــور هغه 

ــامن  ــان ای ــه ش ــژده پ ــهید م ــی د ش ــه تعال ــې الل دي چ

ــب کــړی وي، هغــوی چــې د وخــت  او عــزم ور نصی

ســاز او د حاالتــو مســیر تــه نــه ګــوري بلکــې خپلــې 

ــي  ــوي. د اله ــر ک ــه نظ ــو ت ــالم مبادئ ــدې او د اس عقی

آزموینــې، د کفــر او اســالم د تلپاتــې معرکــې فلســفه پــه 

ــه د الهــي آزموینــې صالــون  ــاد ســايت او دا نــړۍ ورت ی

ښــکاري.

شــهید مــژده واقعــا بختــور و، چــې د ســعادت ژونــد او 

ــه د ده  ــب شــو. ښــایي دا ب ــې نصی د شــهادت مــرګ ی

ځــاين کــامل نــه بلکــې پــه ده د اللــه تعالــی پیرزوینــه 

ــاب راووت.  ــې کامی ــان ک ــخت امتح ــه س ــې  پ وه، چ

شــاعر ویــيل:

اگر ز جانب معشوق نباشد کششی

کوشش عاشق بیچاره بجایی نرسد

او د پای خربه دا چې:

این سعادت بزور بازو نیست

تا نبخشد خدای بخشنده

رحمه الله و تقبل شهادته. آمین یا رب العلمین

هغه  نشته،  کې  منځ  په  زموږ  اوس  مژده  شهید   **
د همدې دیانت او ایماني موقف په تور د مسجد تر 
څنګ وویشتل شو. خو دا وایم چې هغه واقعا بختور 
کفري  له  او  ننګه  په  دیانت  او  اسالم  د  هغه  ځکه  و. 

اشغال سره د مخالفت په تور خپله وینه ورکړه.

کمیسیون  فرهنګي  د  چې   دي  یاد  په  زما   **
له  به  صاحب  حقاني  محمد  سید  مرحوم  مرستیال 
مجلسونه  ټیلفوني  اوږده  اوږده  سره  مژده  شهید 
د  ځان  روحا  او  قلبا  صاحب   صاحب  مژده  او  کول 
ډګر  د  مقابلې  د  وړاندې  په  اشغال  او  کفر  نړیوال 

مجاهد باله.
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مدار برتری در دین اسالم مرد بودن و یا زن بودن نیست. 
چه بسا زنانی که هزاران بار برتر از مردان هستند. همر 
فرزندی  متعال  خداوند  از  علیهاالسالم  حّنه  عمران، 
بیت املقدس  و خادم  دور  دنیا  از مشاغل  که  خواست 
ایشان  داد؛  دخرتی  او  به  اما  متعال  خداوند  گردد؛ 
به صورت بیان عذری به پیشگاه الهی گفتند: خدایا من 
که دخرتی زادم! )شاید نتواند خدمت خانه ات را بکند( 
اما خداوند متعال فرزند حنه، مریم علیها السالم را چنان 
مرتبه ای داد که کسی از پارسایان و زاهدان به گردپای 

او منی رسد.
پس مدار برتری، تقواست. مدار برتری عبادت خداوند 

و خدمت خالصانه به خلق خداست.
اگرچه زنان ازنظر فیزیکی نسبت به مردان ضعیف ترند؛ 
اما در البه الی صفحات تاریخ خود ما زنانی را داریم که 
عاشقانه در راه جهاد و شهادت - که از سخت ترین اعامل 
و برترین اعامل در دین اسالم است - رشکت جسته اند و 
هامنند بسیاری از مردان و جواناِن ُسست اراده، شانه از 

این بار سنگین، خالی نکرده اند.
آری، هامن گونه که جوانان و مردان، بازوهای قدرمتندی 
برای نرش و دفاع از اسالم بوده و نقش مهمی را در طول 
تاریخ بازی کرده اند؛ زنان نیز از این قاعده مستثنا نبوده 
و بهرٔه وافری را نصیب خود منوده اند. در درازای تاریخ 
زرین ما، زنان شجاع و دلیری بوده اند که نقش برجسته 
تا جایی که نقش  بجا گذاشته اند؛  از خود  را  و مهمی 
از جنگ ها، نقشی محوری و اساسی  آنان در بسیاری 

بوده است.
اوالد  پرورش  کم،  نفقٔه  و  نان  بر  مجاهدان  زنان  صرب 
مجاهدان به گونه ای خوب، تحمل هجرت و مشکالت 
آن در راه سخت و پرپیچ وخم جهاد، چیزی نیست که از 
آن چشم پوشی شود؛ بلکه اساس دلگرمی و پشتکاری 

آن مجاهد است.
و  چنین  که  بگیرید  نظر  در  را  مجاهدی  هر  اگر  شام 
به این امر باید اذعان  چنان قربانی داده است، رضورتاً 
بکنید که او دارای مادر، خواهر، همر و دخرتی بوده 
است که با حامیت متام عیار آنان، این مجاهد توانسته 
صحنٔه  وارد  فارغ البال  سینه ای  با  و  به راحتی  تا  است 

جهاد بشود و از پشت رس دلگرم باشد.

و  جهاد  برای  که  داریم  رساغ  هم  را  مادرانی  چنان 
شهادت، از میان فرزندانش داوطلب می خواست و بعد 
از مدتی که آن جوان با مادرش متاس می گیرد و هنوز 
شهید  هنوز  که  می خورد  افسوس  مادرش  است،  زنده 

نشده است!
عاشقان  که  داریم  رساغ  را  خواهرانی  و  مادران  آری، 
شهادت بوده اند. دخرتی را رساغ دارم که خواهان ازدواج 
از  بعد  اینکه  به رشط  بود؛  با یک مجاهد شهادت طلب 
سپری کردن مدت زمانی کوتاه، هر دو دست به عملیات 
شهادت طلبانه بزنند و چنین هم کردند؛ دشمنان زیادی 

را در کنار هم، به کام مرگ کشاندند.
مبباردمان  عین  در  که  داشته ایم  ما  را  زنانی  و  مادران 
مجاهدان  یاری  به  مشکالت،  بحبوحٔه  در  و  دشمنان 
جسته اند، نان پخته اند، لباس شسته اند، وسایل جنگی و 
سالح ها را بر شانه های خود انتقال داده اند و در بسیاری 
از موارد به کارهایی خیلی خطرآفرین دست زده اند که 
سبب کشتار زیادی از دشمنان گشته اند؛ اما کار آنان را 

فقط خدا می داند.
بسیاری از زنان و خواهران مجاهد ما هستند که در حال 
حارض نیز در چنگال ددمنشان در اسارت به رس می برند.

و  خودرسانه  و  خودجوش  که  بوده اند  زنانی  همچنان 
بدون کدام رهربیتی با اسلحه و نارنجک ها بر دشمنان 

حمله ور شده اند.
در یکی از والیت های مرکزی به خاطر امری رفته بودیم 
و مجاهدان منطقه تعریف می کردند که در فالن جنگ 
مقاومت  به  ما  و  ما حمله کردند  منطقٔه  بر  که دشمنان 
شدید پرداختیم و آن ها شکست خوردند، غنائم زیادی 
به دست مجاهدان افتاد؛ تعدادی از زنان نیز در بخش 
غنائم با ما سهیم بودند؛ زیرا آن ها نیز با گرفنت اسلحه، 
آنان  در شکست  و  بودند  پرداخته  دشمنان  با  مقابله  به 

نقش داشته اند.
کرده  ثبت  را  کسانی  تاریخ  نیز،  صحابه  زنان  میان  در 
است که با رشکت مستقیم در جنگ و نربد علیه طاغوت 

پرستان عرص، سهم بزرگی را از آن خود کرده اند.
زنان، تربیت کنندگان و نیروهای پشتیبانی مجاهدان اند 
و چه بسا در وقت رضورت به خط های مقدم نیز خود 

را رسانیده اند.

زنان و نقش برجسته شان در جهاد
منیر احمد منیر
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با ورود اشغالگران به کشور عزیزمان افغانستان و یاری 
رساندن آن ها توسط بعضی از هم وطنان ما، دور جدیدی 
از جنگ و جهاد در راه الله متعال رشوع شد و افغانستان 
صفحه ای جدید، مملو از جنایت های دشمنان اسالم و 
فداکاری های ملت افغان بروی خود گشود. صفحه ای 
بی رویۀ  کشتار  و  کابل  ادارۀ  خیانت های  با  آغشته  که 
مردم بی گناه بود و این طبیعت جنگ هست که در خود 
قتل و کشتار، فقر و فاقه، بی رسپرست ماندن بسیاری 

از خانواده ها و صدها درد و رنج دیگر را در بردارد.
از  بسیاری  شدن  بی رسپرست  جنگ،  تبعات  از  لذا 
خانواده ها و یتیم شدن بسیاری از اطفال و کودکان بود 
و ملت افغان شاهد جمع عظیمی از یتیامن و بینوایان 

هست.
با افزایش یتیامن بر هر مسلامن روشن ضمیر الزم است 
که در حد توان خود، در مسیر کمک به بی رسپرستان 
و اطفالی که پدرانشان را در راه دفاع از خاک، ناموس 
و  بردارد  مثبت  گامی  داده اند،  دست  از  وطن شان  و 
هرقدر که توان او هست به آن ها کمک کند و آن ها را 
رسپرستی و مورد رعایت قرار دهد و در این امر عظیم، 

از آن حرضت تبعیت کند.
الَيتيِم  وكاِفُل  أنا  وسلم:  عليه  صلی الله  رسول الله  قال 
ّبابَِة  ـ  وأشاَر ِبالسَّ كَهاتنَِي يف الَجنَِّة إذا اتََّقى اللّهَ  َعزَّ و جلَّ

و الُوسطى ـ حديث
که  )آن گاه  فرمودند:  وسلم  عليه  صلی الله  خدا  پيامرب 
انگشت اشاره و مياىن خود را نشان داد( فرمود: من و 
پروا  عّزوجّل  خداوند  از  )درصورتی که  يتيم  رسپرست 
كند( در بهشت مانند اين دو ]انگشت كنار هم[ هستيم.

است  روایت  رضی الله عنهام  جعفر  بن  عبدالله  از 
از  پس  وسلم  عليه  صلی الله  رسول الله  می گوید:  که 
وی  خانواده ی  نزد  جعفر  شهادت  از  روز  سه  گذشِت 
آمد و فرمود: »ال تَْبكُوا َعَل أِخي بَْعَد الَيْوِم«: »از امروز 
به بعد بر برادرم گريه نکنيد«؛ سپس فرمود: »اْدُعوا ِل 
که  را  ما  بياوريد«.  نزدم  را  برادرم  »پران  أَِخي«:  بَِني 
 - داشتيم  آشفته ای  موهای   - پرندگان  بچه های  مانند 
آوردند. فرمود: »اْدُعوا ِل الَحالَّق«: »سلامنی را به نزدم 
فراخوانيد« و آنگاه به سلامنی دستور داد که رسهای ما 

را برتاشد و او هم اين کار را انجام داد.
عمالً  و  قوالً   « وسلم  عليه  »صلی الله  حرضت  آن 
بازماندگان شهدا را مورد عنایت قرار می دادند، به آن ها و 
اوضاع معیشتی شان رسیدگی می کردند و همواره بر این 
امر تأکید زیادی داشتند تا این حد که جایگاه رسپرست 

یتیم را نزدیک به جایگاه خودشان اعالم کردند.
و  ظلم  برابر  در  که  بودند  هامن هایی  شهدایامن 
جنایت های دشمنان اسالم و اشغالگران قیام کردند، از 
جان و مال و زندگی شان گذشتند و مصداق قول شاعر 

بودند که می گوید:
ما تن به فنا دادیم/تازنده شام باشید

آن ها به خاطر ملت، آرمان ها و اهداف موردنظرشان جان 
به جان آفرین تسلیم کردند و به خاطر رفع ظلم از روی 
ما، جان خود را فدا کردند، پس جا دارد ما با متام وجود 
متام سعی و تالشامن را بکنیم تا اندکی از حق آن ها را 
تا  و  ادا کنیم  یتیمشان  فرزندان  با رسپرستی خانواده و 
اجر بسیار زیادی که در این عمل نیک نهفته هست را 

دریابیم.

سعداهلل سعیدیسرپرستی خانوادۀ شهدا
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ــور  ــردم کش ــرای م ــارزان ب ــدان و مب ــخنی از مجاه س

در ایــن وقــت حســاس و آخریــن روزهــای اشــغال 

مــردم. از  ناگفته هــای  و  گفته هــا 

صبــور باشــید! اندکــی بعــد آفتــاب صلــح و آرامــش در 

کناره هــای افــق مهینــامن پرتــو افگنــد خواهــد شــد.

رسزمینــم،  خمیــده ای  کمــر  و  ســفید  مــوی  پــدر 

ــاد و  ــن راه )راه جه ــم را در ای ــر جوان ــی پ ــر بگوی اگ

مقاومــت( قربــان کــردم، بــرادرم بــه کاروان شــهدا 

پیوســته اســت امــا هیچ کســی نیســت کــه روی آتــش 

ــود. ــوش ش ــا خام ــد ت ــی بپاش ــگ آب جن

 ای پدر! ما تو را حق به جانب می دانیم.

مــادر پیچــه ســفید وطنــم دردهــای شــامرا نیز احســاس 

می کنیــم؛ چــون شــام جگرگوشــه و فرزنــدان دلبندتــان 

را در ایــن راه فــدا منوده ایــد،

باکــی بــر شــام نیســت که اگــر علیــه مبــارزان انگشــت 

ــاد بگذاری. انتق

اطفــال نازنیــن کشــورم! آه و ناله هــای شــام هــر لحظــه 

ــداز  ــا طنین ان ــر گوش ه ــد ب ــن می پیچ ــای وط در فض

ــت و در  ــوار اس ــادری دش ــم درد بی م ــود. می دان می ش

ســوگ پــدر نشســنت دشــوارتر از آن اســت.

گالیه هــای شــام بــه اینکــه خــون پــدران مــا چــه وقــت 

نتیجــه خواهــد داد؟ بــاالی دیده هایــامن جــا دارد.

حق به جانــب  نیــز  هــم  شــام  رسزمینــم  بازرگانــان 

ــارزه  ــال های مب ــن س ــه در ای ــد ک ــر بگوئی ــتید؛ اگ هس

ــوز  ــا هن ــا ت ــم، ام ــه کردی ــادی را هزین ــای زی رسمایه ه

ــه  ــازار تجــارت را کســاد کــرده ســودی ب اشــغالگران ب

ولطع اگنههم 
خالد خوارزمی

سخنی از مجاهدان و مبارزان برای مردم کشور

در این وقت حساس و آخرین روزهای اشغال گفته ها و ناگفته های از مردم
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نیاورده ایــم. دســت 

بزرگــوار،  علــامء  و  عزیــز  )طلبه هــا  فرهنگیــان 

محصلیــن ارجمنــد و اســاتید پوهنتــون و مکاتــب( 

ــا خــون دل نوشــته  ــان را ب ــم! اگــر شــام درد دلت عزیزان

و اشــرتاک می گذاریــد و دربــاره مبــارزان و مجاهــدان 

وطــن حــرف حدیث هــای می گوییــد تقصیــر شــام 

ــت. نیس

خالصه!

از فرزندانتــان کــه   هم وطنــان عزیــزم! اگــر شــام 

ــغالگران  ــل اش ــت در مقاب ــاد و مقاوم ــن جه در میادی

ــاک  ــه خ ــان را ب ــد، پوزه ش ــتادگی کردن ــه وار ایس مردان

نســیم  هنــوز  می گوییــد  و  رنجوریــد  مالیدنــد، 

ــت. ــده اس ــا نوزی ــر م ــح ب ــش و صل ــی آرام صبحگاه

ایــن شــب تــار اشــغال کــی بــه پایــان می رســد، مــا تــا 

کــی منتظــر ســپیده صبــح باشــیم؟

آری!

ســخنان همه تــان صــواب اســت؛ امــا خطــاب مــا 

ــب  ــه ش ــت ک ــن اس ــزان، ای ــام عزی ــرای ش ــارزان ب مب

اشــغال بــه پایــان رســیده و صبــح امیــد طلــوع کــرده، 

آوایــی آزادی و اســتقالل در ایــن هنگامــه مثــل صــدای 

مــرغ بیدارگــر ســحر گوش هــا را می نــوازد.

پــس صبــور باشــید! اندکــی بعــد تاریکی هــای اشــغال 

و اســتبداد برچیــده می شــود، آفتــاب آرامــش و صلح در 

کنــاره افــق رسزمینــامن منایــان خواهد شــد، روشــنایی 

امیــد فراگیــر می شــود.

وقــت آن می رســد کــه همه تــان از نــور خورشــید آزادی 

و صلــح و صفــا بهــره می بریــم، چهره هــای غارتگــر و 

دزد کــه در زیــر النه هــای تاریکــی شــب اشــغال پنهــان 

ــد  ــال خواه ــید برم ــور خورش ــش ن ــر تاب ــد، در زی بودن

شــد.

بلی!

ــی  ــو روبه رشــد، ترق ــز ازرسن روزی می رســد همــه چی

و تعالــی روی مــی آورد.

بــار دیگــر می گوییــم، صبــور باشــید! روزی فــرا 

ــه و  ــادی تان، در کوچ ــا و ش ــه خنده ه ــد، هلهل می رس

می پیچــد. شــهرها  پس کوچــه 

 ان شــاءالله از فــرط خوشــی و خوشــحالی همدیگــر را 

بــه آغــوش خواهیــم کشــید و بــه یــاری خــدا از کاروان 

ــه  ــه ب ــد، بلک ــم مان ــب نخواهی ــا عق ــوژی نه تنه تکنول

حــدی جلــو خواهیــم رفــت کــه دیگــران رشــک بربنــد.

و شــام بــه فرزنــدان مبارزتــان افتخــار می کنیــد و اســم 

شــهدای آزادی را بــا آب طــال خواهیــد نوشــت؛

کابــل  اداره  و  ارگ  شــاه پرک های  صــدای  بــه  لــذا 

ــور  ــد ن ــاوان دی ــد و ت ــادت کرده ان ــی ع ــه بردگ ــه ب ک

خورشــید آزادی و اســتقالل را ندارنــد گــوش ندهیــد.

 از تأنــی کار بگیریــد، در ایــن مــورد زود قضــاوت 

ــد. نکنی

صبور باشید!

)فاصرب صربا جمیال(
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ــاب کــه  ــت فاری ــه در والی ــک حمل ــل در ی ــدی قب چن

طــی آن قومانــدان رئیــس کــه گفتــه می شــود یکــی از 

افــران خیلــی قابل اعتــامد و فــرد نزدیــک بــه جــرنال/

ــس و  ــرگ رئی ــد و م ــته ش ــود کش ــتم ب ــال دوس مارش

ــران  ــتم گ ــال دوس ــش برجرنال/مارش ــاکر همراه عس

متــام شــد و وی را به شــدت خشــمگین ســاخت 

ــه  ــب ب ــیار جال ــی بس ــۀ ویدیوی ــک مصاحب ــه در ی ک

مشــکالت و چالش هــای روزافــزون امنیتــی اشــاره 

کــرده و پیرشوی هــای اخیــر طالبــان در نقــاط مختلــف 

کشــور و بالخصــوص در صفحــات شــامل را بــا عقل 

و منطــق در خــالف دیــده و تعجــب زده می گویــد 

ــا  ــوای ت ــش )ق ــه ارت ــا آن هم ــت ب ــن اس ــه ممک چگون

دنــدان مســلح هوایــی و زمینــی( حامیــت قاطــع 

ــات  ــایر امکان ــتخبارات و س ــی، اس ــای خارج نیروه

و  خارجــی  نیروهــای  دســرتس  در  کــه  حکومتــی 

داخلــی اســت بــاز هــم طالبــان در جنــگ، دســت بــاال 

را داشــته باشــند و همــه را محکــوم به شکســت بکنند؛ 

و نیــز در ادامــه گفتگویــش بــا افتخــار یــاد می کنــد کــه 

ــود  ــی خ ــی و عموم ــای خصوص ــا در مالقات ه باره

بــا جرنال هــا و افــران آمریکایــی ایــن موضــوع را بــه 

ــه  ــاً چگون ــاد کــرده کــه شــام واقع ــز ی شــکل طعنه آمی

ایــن شکســت ها را می توانیــد برداشــت و تحمــل 

کنیــد و می گویــد »کلــه مــن پندیدگــی اســت« یعنــی 

)هنــگ کــرده و عقــل مــن درســت جــواب منی دهــد( 

کــه چهــار طالــب موتــر ســیکل ســوار متــام ارتــش و 

ــد. ــت داده باش ــان را شکس ــدرت اول جه ق

ــزه دادن و  ــر انگی ــه خاط ــود ب ــامن خ ــه گ ــپس ب او س

ــد  ــی می گوی ــای خارج ــات آوردن نیروه رس احساس

بــه آن هــا )بــه جرنال هــای ناتــو و امریــکا( گفتــم شــام 

زمانــی کــه بــه خانــه برگردیــد اوالد شــام اگــر پرســان 

ــد هــا  ــم شــد و شــام بگویی ــگ چــی رق ــا جن ــد آق کن

ــن  ــم و ای ــت خوردی ــان شکس ــت طالب ــا از دس وال م

یعنــی اینکــه ابرقــدرت جهــان از موترســیکل شکســت 

ــامن  ــا ای ــان ب ــر افغ ــه ه ــت ک ــت؛ اینجاس ــورده اس خ

ــاد  ــده ب ــت زن ــد گف ــودآگاه خواه ــاس ناخ ــا احس و ب

ــان! ــواران قهرم ــیکل س ــیکالن و موترس موترس

ــا  ــد خارجی ه ــال می کن ــتم خی ــال دوس جرنال/مارش

ــب و  ــا طال ــد ی ــگ را منی دانن ــم جن ــدازٔه او ه ــه ان ب

جنــگ  مشــکالت  از  یــا  منی شناســند  را  مجاهــد 

جــاری در افغانســتان خــرب ندارنــد یــا اینکــه ایــن 

ــی و آســانی اســت کــه جــرنال/ ــن راحت ــه ای ــگ ب جن

مارشــال دوســتم میگویــد بلکــه آن هــا خیلــی خوب تــر 

از جرنال/مارشــال دوســتم هــم جنــگ را خــوب بلــد 

ــم  ــد و ه ــی آگاه ان ــای نظام ــم از تاکتیک ه ــتند ه هس

ــد  ــنجیده می دانن ــود را س ــی خ ــوان نظام ــتعداد و ت اس

موترسیکالن زنده باد!
ابو صهیب حقانی
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کــه در برابــر ایــامن طالــب 

ــد  ــه ح ــا چ ــد ت ــا مجاه ی

آن هــا  قــدرت  و  تــوان 

ــه  ــی دارد؛ و بلک جوابگوی

جــرنال/ ایــن  درواقــع 

مارشــال دوســتم است که 

ــن  ــی چنی ــات ابتدای از ادبی

جنگ هــای مهــم ناخــرب 

ــن اوســت کــه  اســت و ای

موترســیکل  منی دانــد 

کــه ســهل اســت حتــی 

اگــر طالــب یــا مجاهــد 

حتــی  و  پیــاده  پــای  بــا 

اگــر به جــای کالشــینکف 

ــد  ــگ باطــل می رفتن ــه جن ــا چوب دســتی ب ــگ زدۀ ب زن

ــت و  ــار اس ــد قه ــر ذات خداون ــان ب ــه توکلش چون ک

چون کــه وجــود آن هــا ماالمــال از غیــرت و ایــامن 

پیــروز  آن هــا  بازهــم  دســت آخر  باالخــره  اســت 

می شــدند و لــو کــه جانــب مقابــل از بهرتیــن اســلحه 

و تکنالوجــوی جنگــی روز دنیــا برخــوردار بــوده و از 

ــرار  ــر ق ــروی انســانی در حجــم کالن ت نظــر تعــداد نی

ــی  ــق در کالم ازل ــدۀ ح ــن وع ــون ای ــند چ ــته باش داش

بــا مؤمنیــن اســت کــه اگــر مؤمنیــن، مؤمنیــن واقعــی 

بــوده و تــوکل و اتکایشــان بــه خداونــد متعــال، قــوی، 

راســخ و مســتحکم باشــد در هرحــال پیــروزی نهایــی 

از آِن آن هاســت حــاال اگــر گاهــی دیــر و زود شــود امــا 

وعــدۀ حــق بــدون شــک )کــه هامنــا پیــروزی مؤمنــان 

ــد. ــق می یاب ــت( تحق ــان اس ــل زم ــر اباطی ب

ــال  ــراد )امث ــی اف ــی بعض ــوی جنگ جوی ــفانه خ متأس

ــا هنــوز در قتــل و کشــتار  جرنال/مارشــال دوســتم( ت

ملــت و مــردم عزیــز کشــور گویــا اشــباع نشــده اســت 

ــد  ــر می کنن ــل فک ــل رسان ادارۀ کاب ــوز مث ــا هن و آن ه

می شــود بــا تشــدید جنگ هــا بــر مجاهدیــن یــا طالبــان 

ــد  ــه منی دانن ــاالن ک ــند ح ــروزی برس ــن پی ــه کمرتی ب

ــگ  ــرف بان ــه از یک ط ــی ک ــط فعل ــت در رشای نخس

ــا  ــه آن ه ــوب ب ــم منس ــتی را رس داده و تی ــح و آش صل

در مذاکــرات قــرار دارد بایــد ادبیــات خــود را عــوض 

در  نبایــد هرگــز  آن هــا  دوم  قــدم  در  و  می کردنــد؛ 

رشایــط فعلــی بــا اســتفاده از هــر فرصــت و چینلــی بــه 

ــع  ــداف و مناف ــر اه خاط

شــخصی و گروهــی خود 

جنــگ  شــعله های  بــر 

دمیــده و هنــوز کــه هنــوز 

هســت افغانســتان مظلــوم 

بحــران،  ســوی  بــه  را 

تــداوم جنــگ و خونریزی 

در  ایــن  بدهنــد؛  ســوق 

می دهــد  نشــان  واقــع 

اشــغالگران  درحالی کــه 

خارجــی حقایــق میدانــی 

جنــگ افغانســتان را درک 

ــفانه  ــتند متأس ــرده، هس ک

کــه  کســانی  هنــوز  تــا 

ــان  ــتان برایش ــتار در افغانس ــل و کش ــداوم قت ــا ت گوی

ــال  ــه جرنال/مارش ــه ک ــل آنچ ــته و مث ــت نداش اهمی

ــعی  ــی س ــرده حت ــاره ک ــود اش ــخنان خ ــتم در س دوس

ــا  ــگ ب ــداوم جن ــه ت ــبت ب ــا را نس ــد خارجی ه می کنن

ــگ  ــود رس نن ــاتی خ ــالح احساس ــای به اصط حرف ه

ــد  ــه منی دانن ــد؛ حاالنک ــزه دهن ــم آورده و انگی و خش

خارجی هــا بــه نســبت آن داخلی هــای جنگ طلــب 

خیلــی خــوب ابعــاد مختلــف جنــگ افغانســتان را در 

مقیاس هــای گوناگــون درک کــرده و عاقالنــه مثــل 

ــت  ــه عاقب ــد ک ــت خورده می دانن ــده شکس ــر فرمان ه

ایــن جنــگ هــر چــه باشــد نتیجــه اش امــا جــز دردرس 

و آبروریــزی و رشمســاری تاریخــی چیــزی در پــی 

ــد  ــر از آن ان نداشــته و اینــک خیلــی خســته تر و آزرده ت

ــز  ــخنان تحریک آمی ــه س ــد ب ــال بخواهن ــرض مث ــه ف ک

ــز  ــون هرگ ــد چ ــوش بدهن ــتم گ ــۀ دوس و جنگ طلبان

ــل  ــاله را مث ــوز بیست س ــگ خامنان س ــن جن ــک ای این

ســال های ابتدایــی فکــر منی کننــد.

در  مســتدام  و  روزافــزون  پیروزی هــای  امیــد  بــه 

عزیــز افغانســتان  گوشــه کنار 
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جهاد معاصر افغانستان از نگاه شریعت

زن در نظام اسالمی و جمهوری سیکوالر

بخش دوم

 مفتی عبداهلل رشاد افغانی 
ترجمه: حبیب زاده

حقوق زنان در نظام اسالمی:
قانـون اسـالمی، چنانکـه مـردان صاحبـان حقـوق  در 

هسـتند، زنـان نیـز حقـوق خاصـی دارنـد. البته، اسـالم 

چـون دیـن فطـرت اسـت، همـه احـکام آن موافـق بـا 

رسشـت و طبیعـت انسـان اسـت. بنـا بریـن بـرای زنان 

نیـز حقوقی قائل شـده اسـت کـه با رسشـت و طبیعت 

آنـان سـازگار اسـت.

جامعـه غربـی کـه بـر اسـاس خواهشـات نفسـانی و بر 

اصول سیکوالریسـم تشکیل یافته است، مزاج، طبیعت 

و فطـرت زنـان را در سـاختار قانـون اهمیت نـداده و از 

حقـوق زنان تنها اسـتفاده ابـزاری کرده اسـت. از همین 

اسـت کـه اکنـون زنـان غـرب به رصاحـت می گویند در 

غـرب بـه حقـوق زنـان ارج گذاشـته منی شـود و آنجـا 

زنـان زندگـی داخـل خانـه را بـر زندگـی بیـرون از خانه 

ترجیـح می دهنـد. نظـام خانوادگـی در جامعـه غربی از 

بیـن رفتـه اسـت. زن در خانـه شـوهر نیز مکلف اسـت 

کـه بایـد بـرای خـود پـول کامیـی کنـد، امـا بالعکـس، 

زنـان در جامعـه اسـالمی به نگاه قـدر دیده می شـوند و 

نفقـه، خانـه و خدمـت آنان بر شـوهر الزم اسـت.

نظام اسالمی و آزادی اقتصادی زنان:
در جامعـه اسـالمی، زنـان همچون مردان حـق مالکیت 

مـال خـود را دارند. بنـا بریـن زن می تواند تجـارت کند 

و یـا از راه زراعـت و تعلیـم منافـع خـود را بـه دسـت 

بیاورد.

همچنـان زن از شـوهر خـود حق مهـر می گیرد. اسـالم 

بـرای زنـان حـق کامـل مهـر را بخشـیده اسـت. در مهر 

زنـان؛ نـه پـدر، نـه بـرادر، نـه شـوهر و نـه هـم کسـی 

دیگـری حـق دارد کـه تـرصف بکنـد.

 – عنهـا  اللـه  رضـی   – الکـربی  خدیجـة  ام املؤمنیـن 

همـر پیامـرب صلی اللـه علیـه و سـلم تجـارت بزرگـی 



سال هشتم - شماره اول
ربیع االول و ربیع الثانی 1442هـ 33

بیـن حجـاز و شـام داشـت.

مـردان و زنـان هـر دو پایبنـد اخـالق اسـالمی و قوانیـن 

رشعـی هسـتند. زن خـواه در عرصـه آموزش باشـد و یا 

تجـارت، پـرده رشعـی را رعایـت می کنـد و از اختـالط 

بـا غیـر محـارم خـودداری می کنـد و بـدون محرم سـفر 

منی کنـد.

بیگانـگان  بـا  اختـالط  پـرده،  نداشـنت  ملحـوظ  زیـرا 

تدریـس  و  درس  بـرای  خـواه  محـارم،  بـدون  سـفر  و 

باشـد، یـا تجـارت و یـا بهانـه دیگـری مثالً اشـرتاک در 

در  ظلـم  این همـه  بین املللـی،  و  ملـی  کنفرانس هـای 

حـق زنان اسـت. اسـالم بـرای مصونیـت حقـوق زنان، 

زنـا را ظلـم و جرم بزرگ خوانده اسـت، بنـاًء آن راه های 

را هـم مسـدود منـوده اسـت کـه سـبب زنـا می گـردد. 

»سـّد الذرائـع« اصـل بـزرگ در فقـه اسـالمی اسـت.

زن حق میراث دارد:
زن در میـراث همچـو مـردان حـق خـود را می گیـرد. 

زنـان پیـش از اسـالم در میراث حق نداشـتند، اما اسـالم 

بنـا بـر نظـام عادالنـه خـود بـرای زنـان حـق میـراث داد 

و از مـال پـدر، شـوهر، بـرادر و مـادر بـا در نظرداشـنت 

رشایـط، سـهم خـود را می گیـرد.

حق نفقه و خانه زن بر شوهر:
اسـالم نسـبت بـه هـر دیـن دیگر بـه حقـوق زنان بیشـرت 

متعهـد اسـت. زن در اسـالم بـر شـوهر حـق دارد کـه 

برایـش خانـه و نفقـه بدهـد.

حقوق پرورش اوالد:
زن اگـر طـالق هـم داده شـود، بازهـم حـق حضانـت 

اوالد را دارد، مگـر اینکـه موانـع رشعـی موجود باشـد.

زن حق آموزش دارد:
زن همچـو مـرد حق آموزش دارد. زن مثـل مرد می تواند 

رشـته دلخـواه تحصیلـی را بـرای خـود انتخـاب کنـد. 

البتـه، بـه رشط اینکه دیگـر حقوق رشعی ضایـع نگردد. 

مثـالً پرده را لحـاظ می کند، از اختالط با مـردان نامحرم 

خـودداری می کنـد و دیگر مقـررات رشعی.

حق زن در انتخاب شوهر:
زن می توانـد رشیـک زندگـی خـود را خـودش انتخاب 

کنـد. هیچ کسـی از راه جـرب و اکـراه بر وی کسـی را به 

حیـث شـوهر تحمیـل منی تواند.

اسـت:  فرمـوده  سـلم  و  علیـه  صلی اللـه  رسـول الله 

»الثیـب أحـق بنفسـها مـن ولیهـا والبکـر تسـتأذن فـی 

نفسـها« یعنـی: زن بیـوه باشـد یا باکـره، به اختیـار خود 

می توانـد. انتخـاب  شـوهر 

احترام به زنان:
اسـالم آن مـردی را مؤمن کامـل خوانده اسـت که با زن 

خـود برخـورد نیکـو داشـته باشـد. رسـول الله صلی الله 

علیـه و سـلم می فرمایـد: مؤمـن کامل کسـی اسـت که 

اخـالق نیکـو داشـته باشـد و از میـان شـام بهـرت کسـی 

اسـت کـه با زن خـود خوب باشـد.

شـود  عملـی  می توانـد  زمانـی  حقـوق،  این همـه  امـا 

کـه مـا دارای نظـام واقعی و مسـتقل اسـالمی باشـیم و 

موافـق رشیعـت حقـوق زنـان را بدهیـم. حق زنـان تنها 

در سـطح شـعار نباشـد. یکی از فجایع اشـغال این هم 

اسـت کـه ما بـه گونـه غیـرارادی از آمدن نظام اسـالمی 

جلوگیـری می کنیـم و نظـام جمهـوری سـیکوالر را بـر 

نظـام اسـالمی ترجیـح می دهیـم. حـال ایـن اسـت کـه 

سیکوالریسـم اکنـون در جامعـه غربـی نیـز بـه سـکه 

نابـکار تبدیل شـده اسـت.

ایـن بحـث می کنیـم کـه جامعـه  بـر  آینـده  در بخـش 

غربـی تحـت شـعار آزادی زنـان چـه اهدافـی را دنبـال 

؟ می کننـد

ادامه دارد ...
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یکــی از عــادات بســیار زشــت و بــد کــه در جای جــای 

ــش دادن و  ــح فح ــادت قبی ــود، ع ــده می ش ــه دی جامع

بدزبانــی اســت. پــای در بــازار می گــذاری یــا مکتــب، 

ــل  ــا رس در موبای ــی روی ی ــه ای م ــی در خان ــه مجلس ب

ــی،  ــی می زن ــوک و... چرخ ــری و در فیس ب ــرو می ب ف

متأســفانه بــا انــواع دشــنام ها و کلــامت زشــت و 

ــنیدن  ــدن و ش ــه از خوان ــوی ک ــه می ش ــک مواج رکی

ــی  ــن در حال ــود. ای ــیخ می ش ــدن س ــر ب ــوی ب ــا م آن ه

ــلم(  ــه وس ــه علی ــی الل ــرم )صل ــول مک ــه رس ــت ک اس

در احادیــث متعــدد از ســب و دشــنام و بدزبانــی منــع 

فرمــوده و در مــورد خــود ایشــان آمــده کــه دشــنام دهنده 

ــر ایــن حدیث هــا،  و نفریــن کننــده نبوده انــد. عــالوه ب

حتــی خداونــد متعــال در قــرآن از ســب و دشــنام 

ــد. ــع فرموده ان ــز من ــار نی ــه کف ــان باطل خدای

بی بــی عايشــه )رضــی اللــه عنهــا( در وصــف اخالقــی 

پیامــرب اکــرم )صلــی اللــه علیه وســلم( می گويــد: »كان 

ــاس خلقــا، مل يكــن فاحشــا وال متفحشــا،  أحســن الن

وال صخابــا يف الســواق، وال يجــزي بالســيئة الســيئة، 

مردمــان  خوش خوتريــن  ويصفــح؛  يعفــو  ولكــن 

ــه  ــرد و ن ــاىن می ك ــه بدزب ــی داد و ن ــنام م ــه دش ــود؛ ن ب

در كوچــه و بــازار هياهــو بــه راه می انداخــت و نــه 

بــدى را بــه بــدى جــربان می كــرد، بلكــه می بخشــيد و 

ــرد.« ــت می ك گذش

ــار  ــردار و گفت ــد در ک ــل ب ــه عم ــی ب ــش در عرب فح

ــده اســت کــه  ــی آم ــه می شــود. چنانکــه در حدیث گفت

بدتریــن مردمــان کســی اســت کــه دیگــران از او دوری 

ــات  ــودن و نج ــوظ من ــبب محف ــه س ــد ب ــار کنن اختی

ــی  ــاد گرام ــوم ارش ــن مفه ــش او. همچنی ــود از فح خ

آن حــرضت )صلــی اللــه علیــه وســلم( اســت کــه اللــه 

تعالــی فحــش دهنــده را منی پســندد و از آن نفــرت 

دارد. یــک حدیــث رشیــف مشــهور اســت کــه دشــنام 

دادن مســلامن فســق اســت و جنگیــدن بــا او کفــر 

پديدهٔ زشت دشنام و بدزبانی

َوْيٌل لِّكُلِّ 
ُهَمزٍَة لَُّمزٍَة

حکمت اهلل حکمت



سال هشتم - شماره اول
ربیع االول و ربیع الثانی 1442هـ 35

ــر را  ــه یکدیگ ــخص ک ــن دو ش ــد. همچنی می باش

ــی  ــرم )صل ــول اک ــث رس ــد در حدی ــنام می دهن دش

اللــه علیــه وســلم( شــیطان خوانده شــده اند. عــالوه 

برایــن در حدیثــی وارد شــده کــه آیــا می دانیــد 

مفلــس و ورشکســته )حقیقــی( چــه کســی اســت؟ 

ســپس در ادامــه آمــده مفلــس واقعــی کســی اســت 

کــه روز قیامــت بــا اعاملــی نیــک مثــل منــاز و روزه 

و زکات می آیــد درحالی کــه بــه ایــن وآن دشــنام 

ــامل  ــی از اع ــه تعال ــت. الل ــت زده اس ــا تهم داده ی

نیــک ایــن فــرد دشــنام دهنــده بــه آن افــراد می دهــد 

کــه مــورد ســب و شــتم قرارگرفته انــد تــا اینکــه 

حســنات و نیکی هایــش متــام می شــوند. لهــذا 

ــا و  ــت، بدی ه ــادل اس ــم ع ــه حکی ــی ک ــه تعال الل

ــن  ــه ای ــد، ب ــرادی را کــه دشــنام خورده ان گناهــان اف

ــرد.  ــا را می گی ــه آن ه ــد و بدل ــده می ده ــنام دهن دش

ــد  ــی منی مان ــل نیک ــا عم ــرای او نه تنه ــه ب در نتیج

ــنگین تر  ــرازو س ــدش در ت ــامل ب ــه اع ــر کف ــه ب ک

ــه می شــود و  ــم انداخت ــس در جهن هــم می شــود. پ

ــت. ــن اس ــی همی ــس حقیق مفل

ــاظ  ــاب از الف ــرای اجتن ــز ب ــم نی ــم و حکی ــرآن کری ق

ــرات  ــی از تعبی ــامع و نزدیک ــرای ج ــش ب ــح فح رصی

کنایــی ماننــد مالمســه، رفــث، تغشــی، مبــارشت و... 

اســتفاده منــوده اســت تــا بــه مســلامنان ایــن درس مهــم 

ــا وجــود این همــه  ــد. ب ــه از فحــش بپرهیزن را بدهــد ک

ــردم و  ــرا م ــت چ ــوم نیس ــی، معل ــام قرآن ــث و پی حدی

حتــی بعضــاً افــراد به ظاهــر دیــن دار از دشــنام دادن 

به راحتــی  بلکــه چنــان  پرهیــز منی کننــد،  دیگــران 

کلــامت فحــش و رکیــک بــر زبــان می آورنــد کــه 

ــا  ــی کالن ه ــند. وقت ــه باش ــادی گفت ــخنی ع ــی س گوی

ــا و  ــه خورده ــت ک ــار داش ــد انتظ ــند، نبای ــن باش چنی

کوچک ترهــا ادب و اخــالق مناســب و صحیــح را 

یــاد بگیرنــد. بایــد دانســت کــه ایــن پرهیــز از دشــنام و 

کلــامت ســخیف خاصــه دوســتان و آشــنایان نیســت، 

بلکــه حتــی از دشــنام دادن بــه دشــمن نیــز بایــد پرهیــز 

ــب  ــا و مذاه ــراد قومیت ه ــان و اف ــق زن ــود و در ح من

ــز  ــت پرهی ــک و زش ــامت رکی ــتعامل کل ــر از اس دیگ

ــود. من

وصف  در  عنها(  اهلل  )رضی  عایشه  بی بی   **
وسلم(  علیه  اهلل  )صلی  اکرم  پیامبر  اخالقی 
یکن  لم  خلقا،  الناس  أحسن  »کان  می گوید: 
األسواق،  في  صخابا  وال  متفحشا،  وال  فاحشا 
وال یجزي بالسیئۀ السیئۀ، ولکن یعفو ویصفح؛ 
خوش خوترین مردمان بود؛ نه دشنام می داد و 
نه بدزبانی می کرد و نه در کوچه و بازار هیاهو 
به راه می انداخت و نه بدی را به بدی جبران 

می کرد، بلکه می بخشید و گذشت می کرد.«

و  دشنام  از  پرهیز  این  که  دانست  باید   **
آشنایان  و  دوستان  خاصه  سخیف  کلمات 
دشمن  به  دادن  دشنام  از  حتی  بلکه  نیست، 
افراد  و  زنان  حق  در  و  نمود  پرهیز  باید  نیز 
قومیت ها و مذاهب دیگر از استعمال کلمات 

رکیک و زشت پرهیز نمود.
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 دګڼــو رســنیو رسخــط دی چــې دهلمنــد لپــاره دطالبانو 

ــه  ــه ډرون حمل ــان اخنددیرغلګــرو پ وال مــال عبداملن

کــې شــهید شــوی. دمــال عبداملنــان دفــراق خــرب 

دردونکــی دی،ځکــه نومــوړي ددیــن او وطــن پــه ننګــه 

ــوره  ــه پ ــې، پ ــۍ وزغمل ــې خوب ــتړیاوې او ب ــرې س ډي

متانــت، شــجاعت او تدبیــر رسه یــې دیرغلګــرو ډیــرې 

حربــې او حملــې شــنډې کــړې او  دافغــان ولــس 

ــد  ــې رپان ــرغ ی ــړې بی ــې جګ ــو روان ــۍ ګټل دخپلواک

ــاته. وس

عبداملنــان  دمــال  مقاومــت  کــې جهــادي  هلمنــد 

ــر او  ــلنې یرغلګ ــه  ۹۵ س ــت ل ــه والی ــرشي ددغ ــه م پ

ــې  ــیمو ی ــه س ــړل. پرمفتوح ــه وش ــي ځواکون حکومت

ولکــه دايس ټینګــه کــړه چــې داشــغالګرو او حکومتــي 

قــواوو دپرلــه پســې پراخــو  هوایــې او مځکنیوعملیاتــو 

ــه کــړ. مــال  ــوه لویشــت شــاتګ ون ــره یــې هــم ی رسبی

منــان ددښــمن پــه منــځ کــې هــم ډيــر نفــوذ درلــود، پــه 

مرکــز لښــکرګاه کــې یــې ډيــر دايس تکتیکــي بریدونــه 

وکــړل چــې دښــمن تــه یــې خــوار درنــې رضبــې 

ــړې. ورک

ــو\  ــې دطالبان ــد ک ــرو هلمن ــدې یرغلګ ــه وړان دوه کال

ــار  ــرنال جب ــه ج ــه موخ ــو پ ــو دځپل ــي جنګیالی مقاومت

قهرمــان اوپراتیفــي مــرش او عمومــي قومانــدان وټاکــه. 

جــرنال قهرمــان دســنګوریانو پــه نــوم دملېشــو یــو بدنام 

بانــډ هــم جــوړ کــړ، ســنګوریانو دیرغلګــرو پــه هوایــې 

او تســلیحايت مالتــړ دطالبانــو پــر ضــد ډيــرې جګــړې 

ــه  ــې ل ــیمه ی ــه س ــې کوم ــوازي داچ ــه ی ــو ن وکړې،خ

طالبانــو ونــه نیولــه، بلکــې پــه هــر بریــد کــې لســګونه 

ســنګوریان لــه منځــه یــووړل شــول.

جبــار قهرمــان پــه پرلــه پســې ډول مــال منــان تــه 

ــې  ــه ی ــاره ب ــه اش ــه پ ــان ت ــال من ــې، م ــې کول ګوتڅنډن

ــه دايس ګــوزار درکــړم چــې  ــه خــوا ب ــل:» د شــاه ل وی

ــر  ــه ډی ــايس ب ــو ت ــې او ای خلک ــه نش ــه راپورت ــا ب بی

ــو دوې  ــون ووینئ«،خ ــوی بدل ــو ل ــې ی ــد ک ژر هلمن

ــړې  ــه ک ــوه طرح ــه ی ــان پ ــال من ــدې  د م ــتې وړان میاش

ــرنال  ــت ج ــرش کمونس ــنګوریانو م ــې دس ــه ک چاودن

جبــار  پــر مالمنــان د ګــوزار او هلمنــد کــې د یــو لــوی 

ــووړ. ــه ی ــور ت ــان  ګ ــون ارم بدل

مال منان دوزیر اکرب خان او ایوب خان پر پلونو:

مال منان د اکبر خان او 
ایوب خان پر پلونو

د شهید مال عبدالمنان اخند د ویاړ من شهادت د دوهم تلین په مناسبت   

سید شریف
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دافغــان- انګریــز پــه لومــړي جنــګ کــې افغــان غازیانــو 

انګریــزان  زره  مــرشي،۱۶  پــه  خــان  اکــرب  دوزیــر 

ــډن ژونــدی والړ او  ــې  برای ــو افــر ی ــوازي ی ووژل، ی

دخپلــې لویــې ماتــې داســتان یــې ترانګریــزي پالزمینــې 

ورســاوه. پــه دوهــم افغــان- انګریــز جنــګ کــې ایــوب 

خــان میونــد کــې زرګونــه یرغلګــر انګریــزان ووژل او  

دهغــې امپراتــورۍ لــه خېټــې یــې دافغانســتان دتســخیر 

بادونــه او خیالونــه وایســتل چــې ملــر نــه پکــې ډوبیده.

مالمنــان هغــه اتــل و چــې یوویشــتمه پیــړۍ کــې یــې 

دافغــان- انګریــز+ امریکــې او…. صلیبــي نــړۍ جګــړه 

کــې زرګونــه یرغلګــر  پوځیــان مــردار او ټپیــان کــړل.

هلمنــد کــې دمالمنــان پــه مــرشي مقاومــت دیرغلګــرو 

ــه کــړ. لســګونه زره  ــو زور  اوب ــو او برتانویان امریکایان

یرغلګــرو عســکرو پــه یــوه وخت هلمنــد کــې دطالبانو 

\ مقاومــت کونکوپــر ضــد عملیــات تــررسه کــړل، خــو 

هــر ځــل لــه پــوره تلفاتــو او زیانونــو رسه بیرتــه خپلــو 

ــدې   ــدې الن ــر قومان ــان  ت ــال من ــتیدل. دم ــه وتښ اډو ت

افغــان غازیانــو  یرغلګــرو انګریزانــو او امریکایانــو 

ــول. آن  ــه ورس ــال تاوانون ــاين او م ــرت ځ ــورا س ــه خ ت

داچــې انګریزانــو دهلمنــد یــوه ولســوال) ســنګین( لــه 

دوزخ رسه تشــبیه کــړه او ســنګین یــې لومــړۍ نړیوالــه 

جګــړه کــې د تلفاتــو لــه املــه دســتالینګراد رسه مشــابه 

او ســنګینګراد ونوماوه.دیرغلګــرو داعــرتاف پــه اســاس 

هلمنــد کــې تــر زر ډيــر اشــغالګر وژل شــوي دي.

اشــغالګرو او کابــل رژیــم دمــال منــان دلــه منځــه 

ــړې،  ــې وک ــرې هڅ ــو ډی ــه کول ــرور او جرح ــو، ت وړل

ــه ناکامــۍ رسه مــخ شــول.  ــه پســې ډول ل ــه پرل خــو پ

يس آی اې،ایــم،آی ۶ او دکابــل ادارې اســتخباراتو  پرله 

پســې زحمــت وکیــښ چــې مــال منــان دطالــب مرشتابه 

څخــه نــاراض وښــیې، دنومــوړي پــه نامــه یــې ډيــرې 

ــه هــر  ــان ب جعــيل اعالمیــې خپــرې کړې،خــو مــال من

ځــل ددښــمن پروپاګنــد پــه خپــل ږغ رسه مســخره  او 

ــت کــړ. درواغ ثاب

ــه  ــې پ ــوې اعالمی ــدې ډول ی ــوري دهم ــه ل ــمن ل ددښ

ــوه مرکــه کــې  ــال رسه ی ــه خربی ــان داالمــاره ل اړه مالمن

وویــل چــې: »نــه یــوازي داچــې زه دامــارت لــه مرشتابه 

څخــه نــاراض نــه یــم، بلکــې کــه بــل څــوک دامــارت 

خــالف څــه کــوي، اول بــه یــې پــه خــربو لــه دې کاره 

راګرځــوم، کنــه پــه زور بــه یــې دامــارت لــه مخالفــت 

څخــه منــع کــوم.«

داوامــرو  متواضع،دمرشتابــه  غیرمتــن،  منــان  مــال 

فرمانــربدار او د دښــمن پــه ټکولــو کــې خــوار تکتیتکــي 

مــرش و. لــه دیــن او وطــن رسه دمــال منــان پــر اخالص، 

غیــرت، مدیریــت او هوښــیارۍ یــې دښــمن هــم اقــرار 

کــوي.

دمــال منــان  مشــهوره وینــا ده:» دامــې ارمــان دی چــې 

وینــه مــې داللــه تعالــی پــه الر کــې وبهیــږي او دده عــز 

وجــل پــه الر کــې ټوټــې ټوټــې شــم.«

ــه  ــن څخ ــن او وط ــو، ددی ــوره ش ــان پ ــان ارم ــال من دم

ددفــاع پــه الر کــې یــې ځــان قربــان کړ،مــال منــان لــه 

فــاين دنیاګــۍ دابدیــت پــه لــور وکوچید،مــال منــان پــه 

ــل  ــق ج ــو خال ــې دکاینات ــوږه والړ چ ــه م دايس ډول ل

جاللــه یــې پــه اړه فرمایــې ، مــړ یــې مــه بولــئ، ژونــدی 

ــه پــرې پوهیــږئ. دی، رصف  تــايس ن

مــال منــان ټــول ژونــد دخــدای جــل جاللــه پــه الر کــې 

ــوښ  ــه پرخ ــل جالل ــده ج ــې دهم ــای ی ــړ او پ ــر ک تې

ــه کــړ. کــړي دیــن) اســالم( خپــل رس نذران

کــه څــوک جرئتمندانــه اعــرتاف کــوي او یــا پــه 

ــخ دمســخه  ــه تجاهــل رسه زمــوږ دویاړمــن تاری عارفان

کولــو هڅــه کــوي،دا یــو واقعیــت دی چــې شــهید مــال 

ــاړ دی، دیرغلګــرو  ــان اخنــد دافغــان ملــت وی عبداملن

ــتان  ــار و،او دافغانس ــرتګو خ ــو د س ــن پلورونک او وط

ــل و. ــتنی  ات ــو ریښ ــۍ ی دخپلواک

اللــه تعالــی دې دمالمنــان او ټولــو شــهیدانو دوینــو او 

زحمتونــو پــه برکــت ژر تــر ژره ګــران افغانســتان ازاد او 

د یــو اســالمي حکومــت څخــه برخمــن کــړي. امیــن
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قلعۀ  »شنه کال/  از  نوشته خاطرۀ  این  قبلی  قسمت  در 

زیبایی هایش  از  میان گذاشتیم،  در  با دوستان  را  سبز« 

مکثی  افغان ها  مهامن نوازی  روی  همچنان  و  گفتیم 

داشتیم، در این قسمت می خواهیم ادامه آن را بنویسیم.

خواب  گذراندیم؛  کال«  »شنه  در  آرامی  با  را  شب   

بیابند غبطه اش  از لذتش خرب  اگر  شیریِن که عروسان 

خانه  گذاشنت  و  دیار  ترک  اگرچه  خورد.  خواهند  را 

مبنای  بر  انسان  و  دارد  را  خود  مشکالت  کاشانه  و 

سخت  را  تحملش  ذاتی  ضعف  داشنت  و  انسان بودن 

می پندارد ولی سفر به خاطر جهاد و یا به خاطر طلب 

علم ثواب بزرگ دارد؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم 

َن اللُه لَِمْن َخَرَج يِف َسِبيلِِه، ال يُْخرُِجُه  می فرماید: »تََضمَّ

إال ِجَهاداً يِف َسِبييل، َوإِميَاناً يِب، َوتَْصِديقاً ِبُرُسيِل، َفُهَو 

َعيَل َضاِمٌن أَْن أُْدِخلَُه الَجنَّة، أَْو أُْرِجَعُه إىل َمْسكَِنِه الِذي 

َخَرَج ِمْنُه، نَائِالً َما نَاَل ِمْن أَْجٍر أَْو َغِنيَمٍة «. ترجمه: الله 

چنني تضمني منوده برای کسی که در راه او بيون آيد و 

او را چيزی جز جهاد در راهم و اميان به من و تصديق 

به فرستادگانم، بيون نکرده باشد. پس او ضامن است 

که او را به بهشت داخل کنم، يا اينکه او را همراه مزد يا 

غنيمت به منزلی که از آن برآمده بازگردانم.

 شاعر می گوید:

فإن قيل يف السفار هم وكربة

وتشتيت شمل وارتكاب الشدائد

فموت الفتى خي له من حياته

بدار هوان بني واش وحاسد

ترجمه شعر: اگر گفته شود که سفرها با غم و سختی ها 

از  بهرت  برایش  بگو( مرگ جوان  )در جواب  همراه اند، 

و  میان سخن چینان  در  زبونی  و  ذلت  با  که  است  این 

مفسدان زندگی کند.

صبح وقت چای را نوشیدیم و با دوستان خود حرکت 

کردیم، هرقدر از »شنه کال« دور می شدیم، محبتش در 

از  ارزگان  مرکز  به  تا رسیدن  بیشرت می شد.  دل هایامن 

چندین بازار گذشتیم. بازارهای کوچکی که مردم برای 

حل مشکالت خود ساخته بودند و باوجود خورد بودن 

بازارها متام رضوریات مردم در آن مرفوع می شد. پس 

از چند ساعت سفر در یک مسیر طوالنی و طاقت فرسا 

)نام  عبدالله  حافظ  رسیدیم.  ارزگان  مرکز  به  باالخره 

مستعار( میزبان ما بود.

حافظ عبدالله سال های طوالنی را در جهاد سپری کرده 

و سختی های زیادی را در راه جهاد متحمل گردیده بود. 

برایم از دشواری های روزهای اول جهاد قصه می کرد، 

سنگر  در  که  گرسنگی های  از  مجاهدین،  فقر  از 

می کشیدند، از نبود آب و از دیگر مشکالت. او در ادامه 

سخنانش روزهایی را یادآور شد که آن ها اکنون در آن 

قرار دارند و در چند کیلومرتی ترینکوت مراکز جهادی 

افراز کرده اند و هرازگاهی باالی دشمن عملیات به راه 

می اندازند؛ ادامه سخنان حافظ صاحب این سخن را در 

ذهن انسان می آورد:

َوال بُـدَّ لِلَّيـِْل أْن يَْنَجلِــي: َوال بُدَّ للَقْيِد أَْن يَـْنكَِسـر

َوَمْن يتهيب ُصُعوَد الِجَبـاِل: يَِعْش أبََد الَدهِر بَنْيَ الُحفْر

هب سوی ارزگان 
وحید روستایی

)قسمت پنجم و اخیر(
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ترجمه: ظلمت و تاریکی شب را پایانی است و قیدهای 

از  که  کسی  )اما(  شد.  خواهند  شکسته  حتامً  زندان 

عزت  و  بزرگی  به  رسیدن   - کوه ها  تارک  به  رفنت  بلند 

- می ترسد، همیشه در عمق گودال ها و دره ها زندگی 

خواهد کرد.

ولی  بود  پرکشش  و  طوالنی  صاحب  حافظ  قصه های 

ما به مقصد دیگری در حرکت بودیم و باید می رفتیم. 

نان شب را رصف کردیم و با دوستان خویش به حرکت 

به عنوان  صاحب  حافظ  دوستان  از  تن  دو  افتادیم. 

حرکت  در  سیکل  موتر  بر  سوار  ما  جلو  در  راهنام 

جهادی  ترانه  صدای  و  جمپ ها  موتر،  حرکت  بودند. 

برای مسافری که ماه ها از خانه دور باشد حس عجیبی 

می دهد و اگر صادقانه بگویم سختی های راه جهاد اگر 

با اندکی سهولت ها همراه باشند حالوت دیگر دارد و 

این مسئله را در یک موضوع جداگانه قبالً به دوستان و 

خوانندگان مجله »حقیقت« نوشته بودم.

در تاریکی شب متوجه موتر سیکل راهنام شدم. آن ها 

اشارۀ سمت راست موتر سیکل خویش را به رسم نشانی 

روشن گذاشته بودند تا ما راه را غلط نکنیم. من با دقت 

ذهنم چه  در  و منی دانم  خیره شدم  آن  به  بیشرت  هرچه 

می گذشت. در این اثنا دوستان موتر سیکل سوار صدا 

زدند که موتر را ایستاد کنید چاپه است. چاپه ...

همکاری  با  اشغالگران  که  را  هنگامی  شب  حمالت 

مزدوران داخلی خود انجام می دهند »چاپه« می گویند. 

صدای  ثانیه ای؛  چند  هم  شاید  گذشت،  لحظه  چند 

غرش طیارات فضا را در هم پیچید. از موتر پیاده شدیم 

درختانش  که  بود  بزرگی  باغ  شدیم.  داخل  باغی  به  و 

شب  ظلمت  آن  در  ولی  می شدند.  احساس  مثمر 

منی دانم که کدام نوع درختان در آن وجود داشت.

و  مردم  روحیه  شکسنت  برای  وحشی  اشغالگران 

مصاف  به  خویش  طیارات  با  شب هنگام  مجاهدین 

نتوانستند  که  معرتف اند  خود  آن ها  می آیند،  مجاهدین 

مجاهدین را شکست بدهند ولی ما می گوییم که پرواز 

دهات  و  قریه ها  فراز  بر  نیمه شب ها  در  طیارات  این 

است،  ساخته  مبتال  روانی  امراض  به  را  زنان  و  اطفال 

آمریکا و همکارانش باید به خاطر این جرم بزرگ مورد 

محاکمه قرار گیرند.

تجربۀ در چاپه گیر ماندن را نداشتم، اگرچه بار دیگری 

این  شاهد  قندوز  والیت  ارچی  دشت  ولسوالی  در 

نزدیک  با هم  و مولوی معصوم الله  بودم. من  عملیات 

با یکدیگر سخن رد و بدل  نشسته بودیم؛ و گاه گاهی 

و  فضل  این  هم  شاید  و  می کنم  تعجب  می کردیم. 

باشد. در آن شب ظلامنی که صدای  رحمت خداوند 

غرش طیارات گوش ها را می خراشید و صدای مبباران 

مولوی  بود.  برده  خوابم  می ربود  چشم  از  را  خواب 

معصوم الله صدایم زد که برخیز برویم چاپه ختم شد. 

برخاستم. هیچ ترسی در دمل راه نیافته بود و در آن شب 

هرگز به مرگ فکر منی کردم.

علیه  جهاد  در  چرا  که  می اندیشم  خود  با  گاهی 

عبدالرحیم  حاجی  باری  نشدم.  شهید  آمریکایی ها 

ما  معسکر  )باالی  گفت:  کرده  قصه  برایم  تقبله الله 

مبباران شد. در آن حادثه متامی دوستان ما به جز من و 

چند تن دیگر همه شهید شدند. در آن شب و در آن حال 

به فکر دخرتانم شدم و با خود گفتم که کاش دخرتانم 

را به شوهر می دادم و بعداً شهید می شدم. ای کاش این 

فکر را منی کردم و ای کاش شهید می شدم. الله عزوجل 

نزد گامن بنده اش می باشد؛ رسول الله صلی الله علیه 

وسلم می فرماید: »يُقوُل اللَّه تَعاىل: أَنَا ِعْنَد ظَنِّ َعْبِدي 

يِب«(. شاید هم من از صدق دل آرزوی شهادت نکرده 

باشم؛ و آرزویم همین است که با کفن خون آلود با رب 

العلمین مالقات کنم.

نزدیکی ها در یک مسجد گذراندیم.  شب را در هامن 

حسب معلومات، اشغالگران وحشی در آن شب دو فرد 

را زخمی  دیگر  تن  چند  و  بودند  کرده  را شهید  ملکی 

و به مجاهدین امارت اسالمی هیچ نوع آسیبی نرسیده 

طور  مزدور  رسانه های  راپورهای  شاید  اگرچه  بود. 

طیارات  با گردش  را  تلفات  تعداد  آن ها  باشد.  دیگری 

به  دروغ گویان  دهان  از  را  اخبار  و  می کنند؟!  حساب 

نرش می رسانند و منابعشان هم چون خودشان اوباشان 

دروغ گو هستند.

در اخیر از الله عزوجل امید دارم که بنده را توفیق عطا 

قهرمانی ها،  خود  شکسته  قلم  این  با  بتوانم  تا  فرماید 

از  اعم  را،  بزرگ  این ملت  فداکاری های  و  شاهکار ها 

تا آن ها  انعکاس دهم  به جهانیان  مردان، زنان و اطفال 

در  قلم زدن  شوند؛  آگاه  آن ها  بهادری  و  شجاعت  از 

اهمیت  درخور  و  خوش آیند  جالب،  مواردی  چنین 

است، نوشنت دربارۀ شاهکارهای یک ملت در حقیقت 

نوشنت تاریخ است، نوشنت تاریخ یک ملت از مصادر 

دارم  آرزو  و  می باشد  نویسندگان  گردن  بر  دینی  دقیق 

که نویسندگان دیگر هم برای قلم زدن در چنین مواردی 

آمادگی بگیرند؛ و من الله التوفیق. پایان
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بخش دوازدهم

پرسش ها و پاسخ های شرعی
تقدیم: واحد ترجمه و تحقیق مجله

مأخذ: سایت اسالم - بخش داراالفتاء

آیا برای مجاهد گرفتن کمک مالی رواست؟
االستفتاء: محرتم مفتی صاحب! اگر مجاهدی بر ضد 

اشغالگران و یا غالمانشان به جهاد می رود و کسی به آن 

مجاهد زکات می دهد و یا دیگر کمک مالی می کند، آیا 

آن را گرفته می تواند؟ و آیا با این کار از اجر وی کاسته 

می شود؟ همچنان اگر یک دلگی مرش، یا ولسوال و یا 

والی پول بدهد چه حکم دارد؟ بینوا توجروا

مجاهدی  اگر  بلی،  بعد:  و  مصلیا  و  حامدا  الجواب: 

به  مالی  کمک  هرگونه  گرفنت  می رفت،  جهاد  سفر  به 

شمول زکات برایش روا است. او اختیار دارد که با آن 

و  اسباب  یا  و  کند  تهیه  را  خانواده اش  نفقه ی  کمک، 

امکانات جهاد می خرد. 

یا فراهم منودن اسباب جهاد  با مجاهد و  کمک مالی 

در  فراوانی  اجرهای  چنان  او،  خانواده  به  نفقه  دادن  و 

اسالم دارد، که آن را با خرج کردن مال در راه های دیگر، 

منی توان به دست آورد.

َوالَْمَساِكنِي  لِلُْفَقَراِء  َدَقاُت  الصَّ َا  إمِنَّ  : تعالی  الله  قال 

ِبيِل  السَّ َواِبِْن  اللَِّه  َسِبيِل  َويِف   …… َعلَْيَها  َوالَْعاِملِنَي 

الله  وقال   -  ۶۰/۹ - َحِكيٌم  َعلِيٌم  َواللَُّه  اللَِّه  ِمَن  َفِريَضًة 

إِىَل  ِبأَيِْديكُْم  تُلُْقوا  َوال  اللَِّه  َسِبيِل  يِف  َوأَنِفُقوا   : تعالی 

التَّْهلُكَِة … االیة

عليه  الله  صل  الله  رسول  أن  عمرو  بن  الله  عبد  عن 

الغازي.  للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر  قال  وسلم 

رواه ابوداود برقم  ۲۵۲۶

وجاء يف رداملحتار )۲/۳۴۳(: )قوله وهو منقطع الغزاة؛ 

لفقرهم  اإلسالم  بجيش  اللحوق  عن  عجزوا  الذين  أي 

الصدقة  لهم  فتحل  غيهام،  أو  الدابة  أو  النفقة  بهالك 

وإن كانوا كاسبني إذ الكسب يقعدهم عن الجهاد(.

کذايف الطحطاوي ۲۷۶/۳ ومجمع االنهر ۳۲۷/۱

فقراء  إلی  الرصف  أن   ۲۷/۱ الکبیر  السیر  رشح  فی 

فيه   الن  م  غیره  إلی  الرصف  من  أولی  املجاهدین 

جمیع  إلی  ذلک  منفّعة  والجهادوإیصال  الصدقة  معنی 

أن  وفيه    مبقوته   عنه  املرشکین  أذی  بدفع  املسلمین 

للمجاهدفی  املجاهدوالخیانّة  إعانّة  الجهادوترک  ترک 

أهل ه   التجتمع  إالفی نافق آه.

وقال يف الرشح الكبي )۲/۷۱۳(: )مسألة ؛ والغازي ما 

يحتاج إليه لغزوه وإن كرث، فيدفع إليه قدر كفايته، ورشاء 

السالح والفرس إن كان فارساً، وحمولته ودرعه وسائر 

يحصل  إمنا  الغزو  لن  كرث،  وإن  لغزوه  إليه  يحتاج  ما 

بذلك(.

والله تعالی اعلم
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اگر یک عسکر تائب و تسلیم شود
یک تن عسکر  اگر   ! مفتی صاحب  : محرتم  االستفتاء 

از صف دشمن جدا شود و توبه کند، در خانه بنشیند 

کسی  به  رضرش  و  کند  هجرت  دیگری  وطن  به  یا  و 

داده  او را دستگیر کنند، جزا  اگر مجاهدین  آیا  نرسد، 

می توانند؟

الجواب: حامدا و مصلیا و بعد : اگر این کس صادقانه 

از عمل شوم خود توبه کرده و سپس هجرت کرده باشد، 

مجاهدین هیچ گونه رضری به او رسانیده منی توانند.

یَْغِفُر  اللَّٰه  -اِنَّ  اللِّٰهؕ رَّْحَمِة  ِمْن  تَْقَنطُْوا  اَل   : تعالی  الله  قال 

نُْوَب َجِمْیًعاؕ-اِنَّٗه ُهَو الَْغُفْوُر الرَِّحْیُم - الزمر ۵۳ الذُّ

كَاَة  الزَّ َوآتَُوا  اَلَة  َوأََقاُموا الصَّ تَابُوا  َفإِْن   : الله تعالی  وقال 

 – يَْعلَُموَن  لَِقْوٍم  اآْليَاِت  ُل  َونَُفصِّ يِن  الدِّ يِف  َفإِْخَوانُكُْم 

التوبه ۱۱

من  التائب   : وسلم  علیه  الله  صيل  الله  رسول  قال  و 

الذنب کمن ال ذنب له،  »باب االستغفار«

والله تعالی اعلم

اگر مردم از مال غنیمت ببرند
یک  ما  مجاهدین  صاحب!  مفتی  محرتم  االستفتاء: 

اما هرگاه طیارات اشغالگران به  قرارگاه را فتح کردند، 

زمانی  نشستیم،  خاموش  جا  یک  در  ما  آمدند  منطقه 

و  رفتند  ما  از  پیش  رفتند، مردم ملکی  که طیاره ها پس 

بعضی چیزهای قرارگاه را بردند. سؤال این است که آیا 

ما رشعاً حق داریم که آن چیزها را از مردم پس بگیریم؟ 

)املستفتی فرحان الله(

الجواب : حامدا و مصلیا و بعد: غنیمت خصوصیت 

به حساب می رود. مالی که در  این امت و بهرتیِن مال 

شود  گرفته  غالمانشان  یا  و  اشغالگران  نزد  از  جنگ 

غنیمت است، و غنیمت حق آن مجاهدین است که در 

جنگ حقیقتاً و یا حکام رشیک باشند و دیگران در آن 

مال حق ندارند. و اگر دیگران از آن مال بربند بر آن ها 

اگر  سپس  و  بسپارند  مجاهدین  به  پس  که  است  الزم 

سوی امیر مجاهدین پس از تقسیم، از خمس آن برای 

آن مردم داده می شد، روا است.

و قال الله تعالی : َوَمْن  یَّْغلُْل  یَاِْت  مِبَا  َغلَّ  یَْوَم  الِْقٰیَمِة– 

آل عمران ۱۶۱

وعن ايب هریرة رض قال قال رسول الله صلی الله علیه 

وسلم …فلم تحل  الغنائم  الحدمن قبلناذلک بان رئی 

ضعفنا وعجزنا فطیبها لنا. متفق علیه .

املغانم ومل  من  الهندیة ۲\۲۱۷ وغل رجل شیئا  ويف 

الغنائم وتفرق اهلها فلالمام ان  یأت به االبعدماقسمت 

الخمس  ویرصف  ویخمسه  ویأخذمنه  فیامقال  یصدقه 

الی الفقراء ویمسک الباقي حتی یجئ مستحقوه ….

والله تعالی  اعلم

جهاد یا تدریس؟
االستفتاء :  محرتم مفتی صاحب ! من یک عالِم مدرس 

هستم و در منطقه ما دیگر عامل مدرس نیست. اگر من 

به جهاد بروم درس و تدریس ترک می شود و طلبا هم از 

درس محروم می شوند، من چه باید بکنم و کدام عمل 

را ترجیح بدهم؟ اگر در این مورد رهنامیی بفرمائید.

ما  فقه  کتاب های  در  بعد:  و  و مصلیا  : حامدا  جواب 

آمده است که اگر جهاد فرض عین باشد و یا امیر اعالِن 

و  است  فرض  زن  و  مرد  بر  بکند، پس جهاد  عام  نفیر 

دیگر همه کارها ترک می شود.

یا جهاد فرض  باشد و  نفیر عام نشده  اگر اعالن  البته، 

کفایی باشد، پس عامل مدرس در صورت مذکوره باید 

دین  ثبات  و  قیام  برای  نیز  تدریس  زیرا  نرود.  به جهاد 

می باشد و اگر آن عامل برود سبب ضیاع دین می گردد.

افقه  البلدة واحد  الهندیة ۲\۱۹۰ عامل لیس يف  ملايف 

منه لیس له ان یغزو ملا یدخل علیهم من الضیاعة الخ .

ومثله يف الراجیة ص\۲۹۱

ومثله يف رداملحتار ۶\۲۰۰

والله تعالی اعلم
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صفحه ویژه شیربچه های هندوکش
بخش چهاردهم

ترتیب: )به صورت میهمان( سعید هروی

اخالق خوب

امانت داری

اخالق یک چیز ذاتی در انسان هاست اما مسلمان ها بیشتر از همه انسان ها مکلف به رعایت آن 
است. چون دین مسلمانان دین اخالق است. پیامبر عزیزشان صلی اهلل علیه وسلم نمونهٔ اخالق 
واالی انسانی است. قرآن شریف کتاب اخالق است. شاگردان رسول مقبول صلی اهلل علیه و سلم 
همه در صفات اخالق زبانزد عام و خاص بوده و هستند. توصیهٔ نبی اکرم صلی اهلل علیه و سلم 
به همه پایبندی به اخالق است. نوجوانان از همه بیشتر باید در زمان طفولیت و نوجوانی تمرین 
اخالق کنند. از والدینشان بپرسند اخالق خوب یعنی چه و چگونه می توانند انسان شریف و 

صاحب اخالق شوند.

از صفات نیک یک مسلمان صداقت و راست گویی آن است. مسلمان باید همیشه صادق و درست کار 
باشد. از دروغ و خیانت به دور باشد. طفل مسلمان از همه جهت باید در فضای سالم مسلمانی 
درس صداقت و راست گویی را بیاموزد و همواره آن را آویزۀ گوش خود کند. به راست گویی 
راست کردار  و  باشد  راست گو  باید  همیشه  مسلمان  طفل  بدهد.  عادت  را  خود  و  کند  عادت 
باشد. نه کسی را فریب بدهد و نه کسی را طعنه دهد و نه به کسی حرفی بزند که سبب آزار آن 

شود.

بگیرد چگونه در خانه و  یاد  باید  از صفات خوب یک مسلمان است. طفل مسلمان  امانت داری 
اجتماع امانت دار باشد. چگونه تعامل نیک با اطرافیان داشته باشد. در امانت داری رعایت حال 
طرف که به او چیزی به امانت سپرده را به جا بیاورد. نگذارد که در امانت خیانت شود. طفل 
مسلمان امانت داری را دوست دارد چون خدا آدم امین را دوست دارد و چون پیامبر نازنین 
اسالم صلی اهلل علیه و سلم به محمد امین مشهور بود چه خوب است که طفل مسلمان به صفات 

ارزشمند رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم خود را متصف بسازد.

صداقت و راست گویی
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وفاداری به عهد و پیمان

تالوت قرآن کریم

مبادرت به سالم گفتن

وفاداری به عهد و پیمان از صفات نیک یک مسلمان است. یک مؤمن وقتی بسیار خوب است و 
کامل است که وفادار به عهد و پیمان باشد. سخنی که می گوید به آن عمل کند. طفل مسلمان 
هرگاه به پدر و مادر خود، به برادر و یا خواهر خود، به صنفی و دوستان خود وعده بدهد 
به وعدۀ خود عمل می کند وعده را وفا می کند چون می داند وفاداری به عهد از صفات نیک یک 
مسلمان است. مثالً اگر پیمان بدهد ترک دروغ کند، یا کدام عادت که از نگاه شریعت اسالمی بد 
و ناپسند است طفل مسلمان طبق پیمان خود به آن عادت هیچ وقت برنمی گردد تا خدانخواسته 

خداوند ناراضی نشود.

به قرآن مجید دارد. طفل مسلمان بسیار تالش می کند که  جوان و طفل مسلمان عالقه وافر 
قرآن شریف را خوب یاد بگیرد. قرآن شریف را صبح و شام تالوت کند. الفاظش را صحیح تلفظ 
کرده بخواند. تجوید یاد بگیرد. در ترجمه آیات دقت بکند. طفل مسلمان وقتی کالم خدا را 
به دست می گیرد هیچ چیز مثل کالم خدا برایش عزیز نیست و هیچ چیز در زندگی از داشتن کالم 
خدا دوست ندارد. طفل مسلمان وقتی آیۀ از قرآن شریف می خواند با خود فکر می کند چقدر 
خداوند او را دوست داشته که به او لطف نموده و کالمش را به او یاد داده و در قلبش مهر 

و محبت قرآن شریف را گذاشته است.

به همدیگر سالم  در جامعۀ اسالمی سالم گفتن یک سنت بسیار پسندیده است. خورد و کالن 
می گویند سالم دعای سالمتی یک مسلمان است که در حق برادر خود می کند. طفل مسلمان یاد 
بازار، مسجد، مدرسه، مکتب و  می گیرد که در خانه از همه اول بر اهل خانه سالم بگوید در 
هرکجا که چند مسلمان را ببیند کوشش می کند اول او سالم بکند. طفل مسلمان یاد می گیرد که 
چگونه سالم بگوید و کدام الفاظ صحیح سالم است. او یاد می گیرد که باید سالم را کامل بکند. 
سالم کامل یعنی جملۀ »السالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته« را بسیار زیبا تمرین کرده و یاد 
می کند تا در گفتن آن دچار مشکل نشود. طفل مسلمان از پدر و مادر نازنین خود یاد می گیرد 

که سالم گفتن به همنوع چقدر عمل پسندیده و نیکو است.
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شـهید حاجـی دامال محمـد سـرور ظریف - 
- اهلل  تقبله 

دنیـا محـل امتحـان الهـی اسـت. اللـه متعال به شـمول 

اسـت.  منـوده  خلـق  را  زیـادی  مخلوقـات  انسـان 

طبـق  کـه  اسـت  ایـن  انسـان  مأموریـت  و  مکلفیـت 

احکامـات الهـی زندگـی خـود را به پیـش بـربد تـا اینکه 

بتوانـد رضایـت الله متعـال را به دسـت آورد. با توجه به 

احادیـث نبـوی - صلی اللـه علیـه و آله و سـلم - بهرتین 

انسـان ها کسـانی اند کـه بـا مخلوقـات خداونـد رفتـار 

علیـه  صلی اللـه   - رسـول الله  باشـند.  داشـته  خـوب 

و آلـه و سـلم – می فرمایـد: الخلـق عیـال اللـه فاحـب 

الخلـق الـی اللـه مـن احسـن الـی عیاله. مـردم بـه منزله 

خانـواده اللـه متعـال هسـتند. در میـان مـردم محبوب تر 

کسـی اسـت کـه بـا مـردم نیکـی کنـد. کسـی کـه مـا 

انسـان های  از  می خوانیـم  را  زندگی نامـه اش  امـروز 

خوشـبختی اسـت که اللـه متعال صفـات خوبی برایش 

ارزانی داشـته اسـت. شـهید حاجی دامال رسور - تقبله 

اللـه - ازجملـه کسـانی بـود کـه هیچ کـس از او خاطـره 

بدی نـدارد. اعضـای خانواده، هم سـنگران، مسـئوالن، 

مجاهدین، رفقای مدرسـه، دوسـتان سـفر و همـه از او 

می کننـد. یـاد  به خوبـی 

شـهید حاجـی دامـال رسور فرزنـد خلیفـه بهاؤلدین قل 

در سـال ۱۳۴۲ هجـری شمسـی مصـادف بـا ۱۹۶۳ 

میـالدی در یـک خانـواده متدین و مجاهد پـرور در قریه 

قـره غویلـی ولسـوالی املـار والیـت فاریـاب دیـده بـه 

دنیـای فانـی گشـود. نامـربده تعلیـامت ابتدایـی خود را 

در منطقـه پـدری اش رشوع منـود و سـپس دو سـال نزد 

دامـال صاحـب عبدالباقـی در قریـه رسفلیک ولسـوالی 

املـار و ۶ مـاه در منطقـه چغاتـک ایـن ولسـوالی نـزد 

مولـوی صاحـب عبدالعزیـز درس خوانـد.

کشـور  عـازم  بیشـرت  علـوم  فراگیـری  بـرای  سـپس 

ایـران شـد و چنـد مـدت در شـهر مشـهد آن کشـور بـه 

تحصیـالت خـود دوام داد. پـس از برگشـت بـه کشـور 

چنـد مدتـی در منطقـه خـود مشـغول امامـت بـود کـه 

تحریـک اسـالمی طالبـان آغاز شـد. او به صـف طالبان 

پیوسـت و در اثنـای غـدر جرنال عبدامللـک در والیت 

جوزجـان اسـیر شـد. پـس از رهایـی بـه والیـت هرات 

رفـت و دران جـا چنـد مدتـی دوشـادوش طالبـان بـه 

مبـارزه دوام داد. هـرگاه طالبان دوباره والیات شـامل را 

زندگان جاوید
بخش بیست و سوم

مرتب: حبیبی سمنگانی
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فتـح منودند، شـهید ظریف به فاریاب رفـت و به حیث 

مسـئول امـر باملعـروف و نهـی عـن املنکـر ولسـوالی 

آملـار مقـرر شـد. او مـدت چهـار سـال ایـن وظیفـه را 

بـه نحـوه احسـن انجـام داد و درعین حال ناظم مدرسـه 

مرکـزی ولسـوالی املـار نیـز بود.

و  ارزنـده  خدمـات  رسور  دامـال  حاجـی  شـهید 

داد  انجـام  طالبـان  سـابق  تحریـک  در  را  به یادماندنـی 

و پـس از عقب نشـینی طالبـان براثـر تهاجـم وحشـیانه 

امریـکا و ناتـو بـه کشـور ایـران مهاجـر شـد و تقریبـاً 

بـه وطـن برگشـت و بـا  دو سـال در آنجـا بـود. بعـداً 

مجاهدیـن یکجـا شـد. سـپس چنـد مدتـی مـرصوف 

خدمـات جهـادی بـود کـه در منطقـه تیزنابـه ولسـوالی 

اشـغالگران  چاپـه  یـک  در  بادغیـس  والیـت  غورمـاچ 

آمریکایـی زخمـی شـد و چنـد مـدت در محبـس شـهر 

میمنـه بنـدی ماند؛ اما او به وسـاطت محاسـن سـفیدان 

خدمـت  منطقـه  در  امـام  مـال  حیـث  بـه  و  شـد  آزاد 

عـازم کشـور  فریضـه حـج  ادای  بـرای  می منـود. وی 

عربسـتان سـعودی شـد در آنجـا تقریبـاً ۳ سـال زندگی 

منـود. سـپس دوبـاره از سـعودی بـه وطـن آمـد و چون 

جذبـات ایامنـی و احسـاس پـاک شـهید حاجـی دامال 

نـداد کـه حاکمیـت ظاملانـه  اللـه اجـازه  رسور تقبلـه 

اشـغالگران خارجـی بـر کشـور اسـالمی افغانسـتان را 

نادیـده گرفتـه به زندگی عـادی خود ادامـه بدهد، هامن 

بـود که در سـال ۱۳۹۰ بـه صفوف مجاهدیـن جان نثار 

امـارت اسـالمی پیوسـت و رسـامً بـه مبـارزه مسـلحانه 

آغـاز کـرد. وی بعـد از شـهادت مالصدالدریـن مهـدی 

تقبلـه اللـه چنـد مـدت رسپرسـت دلگـی شـهید مهدی 

بـود و مـدت یـک سـال بـه حیـث معـاون ولسـوال در 

ولسـوالی املـار و ۵ سـال به حیث ولسـوالی نظامی در 

ایـن ولسـوالی و یـک سـال بـه حیـث ولسـوالی نظامی 

ایفـای وظیفـه منـود و در مناطـق  در ولسـوالی خیـرب 

مختلـف ایـن والیـت در عملیـات و تشـکیالت نظامی 

اشـرتاک منودنـد. در ایـن اواخـر اشـغالگران آمریکایی 

و مـزدوران داخلی شـان چندیـن مرتبـه بـاالی منطقه قره 

غویلـی عملیـات گسـرتده ای بـه راه انداختنـد، امـا بـا 

مقاومـت شـدید مجاهدیـن روبـرو شـدند و هـر بـار با 

شکسـت ذلت بـار مواجـه شـده منطقـه را تـرک کردنـد، 

سـپس دشـمن مشـرتک باالی مرکز شـهید حاجی دامال 

صاحـب از زمیـن و هـوا هجـوم آوردنـد؛ اما بـه نرصت 

اللـه متعـال پـوز آن هـا بـه خـاک مالیـده شـد و جـواب 

دندان شـکن برایشـان داده شـد و ۴ عسـکر آمریکایـی و 

۶ عسـکر کامندوهـای اجیـر به قتل رسـیدند و تعدادی 

هـم مجـروح شـدند و دیگر دشـمن جرئـت عملیات را 

بـاالی منطقـه قـره غویلـی را فرامـوش کردنـد.

باالخره این مرد راه حق و حقیقت و اسـطورٔه سـنگرهای 

جهاد و شـهادت و سـمبول تقـوی، صداقت و اخالص 

اللـه شـام روز چهارشـنبه  حاجـی دامـال رسور تقبلـه 

بـه تاریـخ ۲۰ سـنبله ۱۳۹۸ هـش در منطقـه ی شـمس 

عـرب ولسـوالی املـار والیـت فاریـاب در اثـر حملـه 

طیـاره بـی پیلـوت اشـغالگران آمریکایی همـراه با ۴ تن 

از مجاهدین به سـن ۵۶ سـالگی به شـهادت رسـیدند.

از شـهید حاجـی دامـال رسور تقبلـه اللـه ۲ پـر و ۳ 

دخـرت بجـا ماند. پـر کالن ایشـان عبدالعزیـز به حیث 

صاحـب  حاجـی  شـهید  جهـادی  رفقـای  رسپرسـت 

تعییـن شـدند.

شهید حیات اهلل عمیر و شهید شراف الدین 
صهیب »تقبلهما اهلل«:

شـهید حیـات اللـه عمیـر فرزنـد غـالم رسور و شـهید 

رشاف الدیـن صهیـب فرزند عبدالسـالم ایـن دو مجاهد 

کـه از لحـاظ سـن هـم چنـدان فرقـی نداشـتند، بیشـرت 

زندگـی خود را باهـم گذراندن و هامننـد دو برادر باهم 

زندگـی می کردنـد.

 ایشـان در قریـه گـرم آب ولسـوالی دولینـه والیـت غور 

در خانواده هـای متدیـن و مجاهـد پرور چشـم به جهان 

گشودند.

ایـن هـر دو شـهید دروس ابتدایی شـان را نـزد مـال امـام 

مسـجد آغـاز کردنـد و بعد از مدتی هـر دو به عزم درس 

و تعلـم بـه والیت هرات سـفر کردند و مدت یک سـال 

در آنجـا درس خواندند.

ایشـان پـس از برگشـت بـه خانـه، بـا جهـاد شـوق و 

عالقـه خاصی پیـدا کردنـد و ازآنجایی که جهـاد فریضٔه 

مقـدس و مهـم بـود، هـر دو بـا عـزم راسـخ وارد میـدان 
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شـدند. جهاد 

عمیـر و صهیـب که دارای اخالق پسـندیده و چهره های 

نورانـی بودند، از دالوری و شـجاعت فوق العاده ای نیز 

برخـوردار بودنـد و در هـر نـربد و معرکـه ممتـاز معرفی 

می شـدند و در فتوحـات بیشـرت مناطـق غـور حضـور 

داشـتند، به خصـوص در فتـح ولسـوالی تیوره نیز سـهم 

داشتند.

ایشـان دوشـادوش یکدیگـر چنـان از عشـق و عالقـه 

جهـاد و شـهادت رسشـار بودنـد کـه گویـا دیگر شـغل 

و کاری نداشـتند. گاهـی در هلمنـد، گاهی در هرات و 

بیشـرت زمان در غور مشـغول جهـاد و مبـارزه می بودند.

عمیـر در سـال ۱۳۹۸ شمسـی مسـئول کمربنـد زرتلی 

هـم  و شـهید صهیـب  تعییـن شـد  فیروزکـوه  مربـوط 

خدمـات  دوی شـان  هـر  و  می منـود  همـکاری  او  بـا 

دادنـد. انجـام  ارزشـمندی 

صهیـب و عمیـر کـه هـر دو مشـتاق لیـالی شـهادت 

بودنـد، باالخـره بـه آرمـان واالی خود رسـیدند. ایشـان 

بـه تاریـخ ۷ مـاه حمـل ۱۳۹۹ شمسـی درحالی کـه از 

تیـدۀ  بودنـد، در قریـه  به طـرف خانـه در سـفر  هـرات 

از  کمیـن  حملـه  در  غـور  والیـت  شـهرک  ولسـوالی 

سـوی دشـمن بزدل جام شـیرین شـهادت را نوشیدند و 

به لقای همیشـگی محبوب حقیقی شـتافتند. نحسـبهم 

کذالـک واللـه حسـیبهم.

)بـا سـپاس از میـر احمـد شـعیب کـه جزئیات سـوانح 

شـهید عمیـر و صهیـب را تهیـه منودنـد(.

شهید دامال صبغت اهلل صداقت تقبله اهلل:
شـهید دامـال صبغـت الله صداقـت فرزنـد حاجی غالم 

نبـی بـه تاریـخ ۱ جـدی ۱۳۷۳ در قریـه تراغلـی عربیه 

ولسـوالی قـوش تپـه والیـت جوزجـان در یـک خانواده 

دیـن دار چشـم بـه جهان هسـت و بود گشـود.

آثـار سـعادمتندی او از ایـام طفولیـت منایـان بـود. پدر 

گرامـی اش او را بـرای آراسـته شـدن بـه تعلیـامت دینی 

بـه مسـجد و مدرسـه فرسـتاد. وی مـدت ده سـال بـه 

فراگیـری علـوم قرآنـی و نبـوی پرداخـت و از فیوضات 

اسـاتید مسـتفیض شد.

سـتمگری  و  وحشـت  صداقـت  دامـال  چـون  سـپس 

اسـتثامرگران و دست نشـاندگان آن را بـه چشـم خـود 

مشـاهده می منـود، بـه هـدف غلبه کلمـه حـق و آزادی 

به صـف  مهاجـم،  کافـران  چنـگال  از  اسـالم  خـاک 

دوشـادوش  و  پیوسـت  اسـالمی  امـارت  حق پرسـت 

مجاهدیـن راه حـق و به خصـوص تحـت قیادت شـهید 

قومنـدان دامـال احسـان الله طاهـری بـه جهـاد و مبـارزه 

پرداخـت.

صداقـت  دامـال  احسـان الله،  دامـال  شـهادت  از  پـس 

رسپرسـتی  آبایـی اش  قریـه  در  را  مجاهدیـن  گـروه 

می منـود و مـدت نـه سـال در هرگونـه رشایـط سـخت 

و دشـوار و به ویـژه در جهـاد بـرای نابـودی فتنـه داعش 

باکـامل شـجاعت و شـهامت رزمیـد.

به سـوی  غـور  والیـت  از  درحالی کـه  باالخـره  وی 

منطقـه خـود در حـال سـفر بـود، بـه تاریـخ ۲۹ سـنبله 

۱۳۹۹ در قریـه آهنگـرا بر اثـر تصادم موترشـان با ماین 

جاسازی شـده، بـه مقـام رفیـع شـهادت نائـل گردیـد. 

جسـد شـهید بـه منطقـه پـدری اش انتقـال داده شـد و 

دراج جـا سـپرد خـاک گردیـد. تقبلـه اللـه

)بـا سـپاس از دامـال روض الدیـن صابـری کـه جزئیات 

سـوانح شـهید را فراهـم منودند(.
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ایپم اه و اعالمیه اهی رسمی امارت اسالمی افغانستان
پیام تبریکی به مناسبت ۲۵مین سالروز اعالن 

بی طرفی کشور ترکمنستان
جنــاب رشــید مــرادوف، وزیــر خارجــه کشــور دوســت 

ــتان جمهوری ترکمنس

السالم علیکم و رحمت الله و برکاته!

لطفاً احرتامات ما را پذیرا شوید.

مــردم  و  اســالمی  امــارت  خــود،  طــرف  از  مــن 

ــی کشــور  ــن ســالروز اعــالن بی طرف افغانســتان ۲۵می

ترکمنســتان را بــه جنــاب شــام، حکومــت و مــردم 

ــم.  ــت می گوی ــک و تهنی ــن تربی ــن رسزمی ــف ای رشی

ــه ترکمنســتان  ــه و صلح جویان مــا از سیاســت بی طرفان

ــت  ــور دوس ــردم آن کش ــرای م ــم و ب ــر می منایی تقدی

تحــت رهــربی حکیامنــه ی جنــاب گربــان گلــی بیــردی 

اســتقرار،  ترکمنســتان  رئیس جمهــور  محمــدوف، 

ــم. ــه را آرزو داری ــی مرف ــاف و زندگ انکش

ــیس  ــدو تأس ــامن ب ــتان از ه ــالمی افغانس ــارت اس ام

خویــش بــا کشــور همســایه و بــرادر ترکمنســتان روابــط 

دوســتانه داشــته و امیدواریــم ایــن عالئــق در آینــده نیــز 

پایــدار بــوده و در عرصه هــای سیاســی، اقتصــادی، 

انکشــافی و فرهنگــی بیش تــر گســرتش یابــد. والســالم

مال عبدالغنی برادر

معاون سیاسی و رئیس دفرت سیاسی

امارت اسالمی افغانستان

پیام تسلیت امارت اسالمی به مناسبت وفات عالم 
جید کشور پاکستان مفتی زرولی خان رحمه اهلل

ــد و  ــامل جی ــه ع ــم ک ــل منودی ــالع حاص ــر اط ــا تأث ب

ــی  ــی زرول نامــور کشــور پاکســتان شــیخ الحدیث مفت

خــان رحمه اللــه از جهانــی فانــی چشــم بســته اســت. 

ــا الیــه راجعــون. ــا للــه و ان ان

ایــن شــخصیت  دربــاره رحلــت  اســالمی  امــارت 

ــی دارد  ــراز م ــود را اب ــق خ ــر عمی ــی، تأث ــروف علم مع

و نســبت بــه ایــن حادثــه بــزرگ بــه خانــواده، اقــارب، 
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متعلقیــن و شــاگردان وی از عمــق قلــب تســلیت 

می گویــد.

ــور و  ــر، غی ــدار، دلی ــامل نام ــوم ع ــیخ الحدیث مرح ش

جیــد امــت اســالمی بــود کــه وفــات وی ضایعــه بــزرگ 

ــد  ــربده از خداون ــرای نام ــت. ب ــی اس ــه علم در عرص

ــتان  ــواده، دوس ــرای خان ــردوس و ب ــت الف ــال جن متع

ــتدعا  ــل اس ــر جزی ــل و اج ــرب جمی ــن اش ص و متعلقی

ــم. داری

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۲/۴/۲۳ هق

۱۳۹۹/۹/۱۸ ه ش

2020/12/8 م

اعالمیه امارت اسالمی افغانستان در مورد 
کمک ها  با مردم افغانستان در جینوا

 ۲۰۲۰ نومــرب  ۲۳و۲۴  به تاریــخ  کــه  اســت  قــرار 

میــالدی کنفرانــس بین املللــی جینــوا بــه هــدف کمــک 

ــردد. ــزار گ ــا برگ ــا افغان ه ب

ملــت مظلوم افغانســتان در ایام کنونی بیش از هرکســی 

بــه کمک هــا نیــاز دارد، امــارت اســالمی بــرای آرامــش 

ــدف  ــن ه ــه ای ــوده و ب ــعی من ــواره س ــود هم ــت خ مل

خواهــان کمک هــای بی غــرض جهانیــان بــوده و از آن 

ــان در رســانیدن  ــد و همچن اســتقبال منــوده و می منای

ــا  ــت؛ ام ــوده اس ــکاری الزم من ــتحقین هم ــه مس آن ب

ــام ملــت و کشــور جمــع آوری شــود  اگــر کمک هــا بن

ــای  ــه جیب ه ــه ب ــد، بلک ــتحقین نرس ــه مس ــپس ب و س

اشــخاص معلــوم اداره کابــل بــرود، چنانکــه متأســفانه 

ــان  در دو دهــه گذشــته چنیــن شــده و هنــوز هــم جری

ــز  ــی نی ــرب جهان ــورد ســازمان های معت ــن م دارد و در ای

ــی  ــان راپورهای ــاس ارزیابی هایش ــه اس ــت ب وقت به وق

ــد. ــش کرده ان را پخ

در ایــن صــورت )کــه کمک هــا بنــام ملــت جمــع آوری 

می شــود و بــه مســتحقین منی رســد( امــارت اســالمی 

نــه خواســتار چنیــن کمک هاســت و نــه هــم از آن 

ــد . ــت می کن حامی

ــی  ــازمان های جهان ــام س ــان و مت ــا از جه ــن م ــا بری بن

جمــع  ملــت  بنــام  کــه  کمک هــای  می خواهیــم 

می شــود بایــد بــه ملــت برســد.

بــرای اینکــه این گونــه کمک هــا به گونــه شــفاف و 

عادالنــه بــه ملــت و مســتحقین برســد، راه بهــرت آن ایــن 

ــا  ــا هامهنگــی ب ــد ب ــی بای اســت کــه مؤسســات جهان

ــد. ــع کنن ــا را توزی ــه کمک ه ــالمی این گون ــارت اس ام

امــارت اســالمی در ایــن مــورد آمــاده هرگونــه همــکاری 

اســت، ایــن را مســئولیت خــود می دانــد و ایــن موقــف 

ســازمان های  بعضــی  بــا  وقت به وقــت  را  خــود 

ــوده  ــم من ــک ه ــی رشی ــی و جهان ــده داخل کمک کنن

اســت.

آن کشــورها،  از متــام  اســالمی  امــارت  اخیــر،  در 

ملت هــا، ســازمان ها و اشــخاص سپاســگزاری و از 

ــده  ــت رنج دی ــه مل ــد ک ــی می کن ــان قدردان کمک هایش

ــا  ــه آن ه ــخت ب ــط س ــوده و در رشای ــک من ــا را کم م

ــد. ــت داده ان دس

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۲/۴/۳هـ ق

۱۳۹۹/۸/۲۸هـ ش ــ 18/11/2020م

اعالمیه امارت اسالمی در مورد انتخابات اخیر 
امریکا

انتخابــات و تبدیلــی مقامــات امریــکا موضــوع داخلــی 

آن کشــور اســت.

پیــامن دوحــه میــان امــارت اســالمی و امریــکا، وثیقــه 

خوبــی بــرای پایــان یافــنت جنــگ و آینــده خــوب هــر 

دو کشــور اســت.

امــارت اســالمی از طــرف خــود بــه رئیس جمهــور 

یــادآور  آن کشــور  آینــده  امریــکا و دولــت  جدیــد 

می شــود کــه تعمیــل پیــامن دوحــه، راه خــوب و مؤثــر 

ــت. ــور اس ــر دو کش ــه ه ــول منازع ــل معق ــرای ح ب

افغانســتان،  از  خارجــی  نیروهــای  همــه  خــروج 

ــان عــدم اســتفاده  ــا و همچن ــه در کشــور م عدم مداخل

ــه نفــع هــر دو  ــکا ب ــر ضــد امری از خــاک افغانســتان ب
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ــت. ــور اس ــت و کش مل

بــه توافق نامــه متعهــد هســتیم و آن را اســاس  مــا 

خــوب بــرای حــل معضــل افغانســتان می دانیــم و ایــن 

را ترجیــح می دهیــم کــه مشــکل داخلــی نیــز از راه 

ــود. ــل ش ــرات ح ــوگ و مذاک دیال

امــارت اســالمی در آینــده بــه شــمول امریــکا بــا همــه 

کشــورها خواهــان روابــط مثبــت اســت.

رئیس جمهــور و دولــت آینــده امریــکا بایــد بــه آن 

جنگ طلــب  جهت هــای  و  اشــخاص  حلقــات، 

متوجــه باشــد کــه خواهــان دوام جنــگ هســتند، امریکا 

ــده  ــد، فای ــل نگــه می دارن ــگ دخی ــوز هــم در جن را هن

ــرای  ــد و ب ــگ می بینن ــان جن ــان را در جری شخصی ش

ــد. ــالش می کنن ــود ت ــدرت خ ــای ق بق

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۲/۳/۲۴هـ ق

۱۳۹۹/۸/۲۰هـ ش 10/11/2020 م

اعالمیه دعوتی امارت اسالمی به افرادی 
ایستاده در صفوف دشمن

ــه  ــن، ب ــدر امیراملؤمنی ــو عالی ق ــان عف ــب فرم ــه تعقی ب

ــا  ــتخباراتی، اربکی ه ــدان اس ــس، کارمن ــاکر، پولی عس

و متــام اشــخاصی ایســتاده در صفــوف اداره کابــل 

و  از جنــگ  کــه  می دهیــم  دعــوت  دیگــر  یک بــار 

ــند. ــت بکش ــالمی دس ــارت اس ــا ام ــت ب مخالف

ــدن،  ــته ش ــان کش ــالمی خواه ــارت اس ــن ام مجاهدی

زخمی شــدن و ضایع شــدن ایشــان نیســتند و ما روادار 

نیســتیم کــه خانــواده، پــدر و مــادر، زن و فرزنــد و دیگر 

اقــارب ایشــان بــر گلیــم ماتــم بنشــینند و عضــو مهــم 

خانــواده را از دســت بدهنــد.

امــا چــون ایــن عســاکر، پولیــس و اربکی هــا بــه 

ــر  ــته اند، ب ــمن پیوس ــوف دش ــه صف ــود ب ــت خ خواس

ــت  ــاد حاکمی ــر ایج ــد و در براب ــگ ارصار می ورزن جن

مجاهدیــن  بــا  می شــوند،  واقــع  حائــل  اســالمی 

بریــن  بنــا  می دهنــد،  آزار  را  مــردم  و  می جنگنــد 

مجاهدیــن به جــز از بیــن بــردن ایشــان دیگــر چــاره ای 

ــد. ندارن

ــد، از حامیــت  ــق را درک کنن ــراد مذکــور حقای اگــر اف

ــند،  ــت بکش ــا دس ــانده آن ه ــم دست نش ــغال و رژی اش

در هــر جــا، هــر والیــت، ولســوالی، قریــه و منطقــه بــا 

ــه آغــوش  ــا جرئــت ب ــن در متــاس شــوند و ب مجاهدی

مجاهدیــن برگردنــد، از طــرف مــا برایشــان عفو اســت. 

جــان، مــال، و آبرویشــان مصــون اســت و کســی 

هیچ گونــه رضری بــه ایشــان نخواهــد رســاند و در 

ــد. ــه می توانن ــده در کشــور خــود زندگــی آبرومندان آین

بــا پخــش ایــن اعالمیــه یک بــار دیگــر بــه شــام اطمینان 

ــا و  ــه م ــرتک هم ــه مش ــتان خان ــه افغانس ــم ک می دهی

ــارص مفســد،  ــه را از اشــغال و عن ــن خان شامســت. ای

ــات  ــتیز نج ــح و اسالم س ــف صل ــرور، مخال ــه پ بیگان

ــا هــم زندگــی آرام و  ــرادروار ب ــم داد و ســپس ب خواهی

ــم منــود. مطمــن خواهی

ــوید،  ــا ش ــالمی یکج ــارت اس ــوف ام ــا صف ــد، ب بیایی

ــر  ــازات در خط ــول و امتی ــد پ ــرای چن ــان را ب زندگی ت

ــم  ــود رح ــل خ ــل و فامی ــواده و اه ــر خان ــد، ب نیندازی

ــد. ــگ نگردی ــل دوام جن ــد و عام کنی

ــمن  ــلح دش ــراد مس ــن از اف ــا ت ــر، صده ــن اواخ در ای

در هلمنــد و قندهــار بــه آغــوش امــارت اســالمی پنــاه 

ــدند،  ــتقبال گــرم ش ــن اس ــد و از ســوی مجاهدی آوردن

ــه ســبب آن تغییــرات خــوب و مثبــت در هــر دو  کــه ب

والیــت بــه میــان آمــد و صدهــا روســتا و مناطق وســیع 

از رش تفنــگ داران رشیــر رهایــی یافتنــد و باشــندگان آن 

نفــس راحــت کشــیدند.

رهنامیــی  هــم  اســالمی  امــارت  مجاهدیــن  بــه 

را  اربکی هــای  و  پولیــس  کــه عســاکر،  می مناییــم 

کــه از صــف دشــمن می برآینــد به مثــل برادرانشــان 

بپذیرنــد، بــرای آمدنشــان زمینــه را مســاعد ســازند، 

اســتقبال کننــد و در آینــده بــرای مصــون داشــنت آن هــا 

از هرگونــه رضر و زیــان، بــه وعده هــا و تعهــدات خــود 

بــا جدیــت عمــل مناینــد و بــه امنیتشــان توجــه خــاص 

ــالم ــند. والس ــته باش داش

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۲/۳/۱۶هـ ق

۱۳۹۹/۸/۱۲هـ ش ــ 2/11/2020م
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اعالمیه امارت اسالمی در واکنش به سخنان 
غیرمسئوالنه رئیس جمهور فرانسه در مورد اسالم

در ایــن اواخــر، رئیس جمهــور فرانســه مکــرون ســخنان 

تهمــت زده  و  اســالم گفتــه  بــر ضــد  غیرمســئوالنه 

ــزوا مواجــه شــده  ــا ان ــان ب ــا اســالم در جه اســت گوی

و نیــاز بــه تغیــر دارد. وی گفتــه اســت کــه در فرانســه 

و  می کنــد  وضــع  محدودیت هــا  مســلامن ها  بــر 

دیگــری. حرف هــای 

امــارت اســالمی این گونــه اظهــارات رئیس جمهــور 

برابــر  را موقــف در  آن  تقبیــح منــوده و  را  فرانســه 

می دانــد. ملت هــا 

اظهــارات  به جــای  نامــربده  کــه  اســت  ایــن  بهــرت 

ناآگاهانــه در برابــر اســالم، دیــن اســالم را به دقــت 

ــر اســاس معلومــات نادرســت  ــد ب ــد و بای مطالعــه کن

از ســوی حلقــات دشــمن، در برابــر اســالم ســخن 

نگویــد و از چنــان موقفــی خــودداری کنــد کــه خــالف 

ــا  ــان ملت ه ــرت می ــن و نف ــد و کی ــان باش ــت جه امنی

را برانگیــزد.

ایــن چندمیــن بــار اســت کــه کاریکاتورهــای منســوب 

بــه پیامــرب اســالم حــرضت محمــد صلــی اللــه علیــه و 

ــات  ــی حلق ــود و بعض ــش می ش ــه پخ ــلم در فرانس س

مــورد  در  را  نادرســتی  تصویــر  کشــور  آن  رشیــر 

مســلامنان پخــش می کننــد.

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۲/۳/۸هـ ق

۱۳۹۹/۸/۴هـ ش ــ 25/10/2020 م

اعالمیه امارت اسالمی به مناسبت نوزدهمین 
سالروز آغاز اشغال آمریکایی

نــزده ســال پیــش از امــروز، امریــکا دســت بــه تهاجــم 

ظاملانــه بــر کشــور مــا زد.

پیــش از آغــاز تهاجــم آمریکایــی، امــارت اســالمی 

ــه  ــرراً مطالب ــود مک ــز خ ــی صلح آمی ــای پالیس ــر مبن ب

منــود کــه بــرای حــل معضــل بایــد از تعقــل، تدبــر و 

روش ســامل دیپلامتیــک اســتفاده شــود؛ امــا مقامــات 

ــارت اســالمی  ــن پیشــنهاد ام ــان ای ــی در آن زم آمریکای

ــخ  ــه تاری ــد و ب ــه رد کردن ــیار مغروران ــه بس ــا لهج را ب

۱۵ میــزان ســال ۱۳۸۰ شمســی مصــادف بــا ۷ اکتوبــر 

ــی آورده  ــورش نظام ــا ی ــاک م ــر خ ــالدی ب ۲۰۰۱ می

ــد. ــاوز کردن تج

ــف  ــن موق ــه ای ــا ب ــه جهت ه ــال، هم ــزده س ــس از ن پ

ــارت اســالمی معــرتف شــدند کــه معضــل مذکــور  ام

بایــد از ابتــدا از راه گفتگــو و تفاهــم حــل می شــد 

و اگــر آن وقــت بــه پیشــنهادات صلح آمیــز امــارت 

اســالمی جــواب مثبــت گفتــه می شــد، از ایــن جنــگ 

طوالنــی، ظلــم و وحشــت، کشــتار و بی خامنــان 

ــوب  ــان در چهارچ ــا و همچن ــاع م ــردم بی دف ــردن م ک

یــک اداره فاســد از زمینه ســازی بــرای غصــب، چــور، 

رشــوه، خیانــت، فحشــا، غــدر، تولیــد مــواد مخــدر و 

ــد. ــری می ش ــر جلوگی ــم دیگ ــا جرائ صده

امریــکا، متحدیــن و ائتالفیانشــان نیــز بــا این قــدر 

ــی  ــم جنگــی، بدنامــی و زیان هــای جان ــکاب جرائ ارت

و مالــی مواجــه منی شــدند.

امــا اینکــه نــوزده ســال پــس، بــرای پایــان اشــغال 

ــک  ــت و ی ــام یاف ــرات انج ــه مذاک ــی در دوح آمریکای

ــک  ــز کار نی ــد نی ــا ش ــرب امض ــه معت ــه و توافق نام وثیق

ــود و از روی آن  ــی ش ــه گام عمل ــد گام ب ــه بای ــت ک اس

ــرون شــوند.  ــا بی متــام نیروهــای خارجــی از خــاک م

بایــد امریــکا و متــام کشــورهای دور و نزدیــک از 

مداخلــه در امــور داخلــی مــا خــود را دور نگهدارنــد تــا 

افغان هــا بتواننــد در فضــای آزاد و مســتقالنه بیــن هــم 

ــد. ــم بگیرن ــور تصمی ــده کش ــورد آین در م

ــای  ــا در فض ــه قضای ــل هم ــرای ح ــالمی ب ــارت اس ام

ــل  ــای مقاب ــه جهت ه ــت و ب ــد اس ــالً متعه ــامل کام س

هــم تلقیــن می منایــد کــه ایــن فرصــت را غنیمــت 

بداننــد، حساســیت موضــوع را درک کننــد و بــرای یک 

نظــام همه شــمول و مســتقل اســالمی کــه خواســته 

ــر  ــم داده و دیگ ــت باه ــه دس ــت هم ــه افغان هاس هم

ــالم ــد. والس ــاد نکنن ــع ایج موان

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۲/۲/۱۹هـ ق

۱۳۹۹/۷/۱۵هـ ش ــ 6/10/2020م
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گرداننده: ابوعابدشعر و ادب

ښکاري غوټۍ  هیلې  امیدو  د 
ده خپره  هیواد  په  مو  مسکا  داچي 
الندي نه  حاکمیت  تر  بیرغ  سپین  د 
امن د  توغ  په  وي  ښکلى  به  شمشاد 
شوى خپ  غږ  بال  ډبډبنې  د 
خولګۍ شیرینې  له  سولې  سپینې  د 
ماتوي ولچک  مین  ازادۍ  د 
شو بدل  تخت  په  یى  چي  جیل  دمصر 
تن د  پرهرونه  کړي  پټۍ  مو  چي 
بدل مینه  په  کړي  نفرتونه  چي 
اوباسي جنازي  مرګونو  د  چي 
مدام وي  نه  به  طاعون  بینۍ  بد  د 
ته سلګو  یتیم  د  او  ولس  خوار  دي 
درکوم بشارت  او  اطمینان  زه 
دي تیر  ژونده  له  کي  مینه  په  ستا  چي 
ورکړي وینې  مو  ځاى  په  اوبو  د  چي 
کوم یادونه  خبرو  څو  د 
یم هیواد  پرهر  پرهر  زخمي  دي  زه 
وسوزیدل چنار  او  نښتر  زما 
ده نه  چا  هر  له  خو  غوښتنه  زما 
غواړي کار  مو  هیواد  ویجاړ  دغه 
اشر کي  جوړیدو  په  هیواد  دي  د 
راشو کي  قطار  په  سیاالنو  د  چي 
شي پوره  ارمان  عمر  منصور  د  چي 

ښکاري سپوږمۍ  مو  کي  افق  په  پاس 
ښکاري ازادۍ  د  څرک  یو  دغه 
ښکاري زندګۍ  ارامه  راته  
ښکاري نړۍ  له  بیا  هڅک  به  پامیر 
راځي غږ  اذان  د  سبا  د  وخت 
راځي غږ  ارمان  د  ژوند  د  زموږ 
راځي غږ  زندان  له  ځنځیر  مات  د 
راځي غږ  داستان   هغه  د  ماته 
راشي به  درمان  داسي  طبیب  داسي 
راشي به  داعیان  مینې  د  داسي 
راشي به  کاروان  یو  سولي  د  دلته 
راشي به  زمان  داسي  اخوت  د 
راځي به  سبحان  د  لوري  له  تحفه 
راځي به  قرآن  سپین  د  حاکمیت  چي 
راځي به  مجنونان  میني  د  هاغه 
راځي به  افغانستان  سمسور  ځکه 
غواړم ژمنه  یوه  دغه  هم  تاسو  له 
غواړم تنه  له  ستا  وینه  شان  لیږه 
غواړم چمنه  له  اوس  ټکور  دغه 
غواړم نه  مین  له  زما  خدمت  دغه 
غواړي دار  په  دښمن  وجود  خپل  د 
غواړي جار  په  خولې  بدن  د  ستا 
غواړي انتظار  لیږ  شیبه  دغه 
غواړي قرار  دغه  زړه  صابر  د 

د امید غوټۍ

صابر جان محصل
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شهیدان خونبار  پیکر  بسی،  ست  زیبا 
مشکبیز بود، دشت و دمن وادی و کهسار
ایشان سلحشوری  به  خالیق  تحسین 
را وفا  رمز  حق،  سنگر  اند،  آزموده 
توحید گلشن  شده  آبیاری  شان  خون  از 
فرهاد چو  جانانه  ره  در  شان  جانبازی 
پیمان به  بسته  جنان  و  جان  ستد  و  داد 
یکسر همه  الهی  عقوبات  ز  ایمن 
عزیزان بهر  از  سپارشگراند  و  شافع 
عزت و  آزادی  شان  خون  بهای  یمن  از 
مدح شهداء از حد و حصر بسکه برون رفت
شهیدان بهر  ای  مرثیه  جهید  گفتا 

شهیدان گلزار  ز  شقایق  بشگفته 
از نگهت روحپرور و مشکبار شهیدان
پار پار شهیدان با خون تن  ازین شده 
مشهود بران صورت و رخسار شهیدان
شهیدان جویبار  دم  از  جهاد  جریان 
فر وصل شیرین، وفد فداکار شهیدان
شهیدان شهوار  در  زبرجد  و  یاقوت 
فردوس برین قسمت و مقدار شهیدان
شهیدان گفتار  بود  الهی  منظور 
شهیدان ایثار  همه  هستی  سرمایه 
شهیدان کردار  به  اسالم  بود  شاهد 
خواستار شهادت شده دلدار شهیدان

بیاد شهداء گلگون کفن

موالنا جهید

مسابقه و معما ...!
شکوفایی  و  طراوت  و  تنوع  بخاطر  ادب  و  شعر  برگهٔ  در  حقیقت  مجلهٔ  ادارهٔ  اشاره: 
ابتکار جدید و جالب زده  استعداد های مخاطبین و خوانندگان عزیز خود دست به اقدام و 
و برای نخستین بار با طرح سوال و معما سعی خواهد شد به کسانی که پاسخ صحیح به 
به رسم  ایمیل مجله ارسال فرمایند  آدرس های رسمی مجلهٔ حقیقت در تویتر، تلگرام و 

یادبود به قید قرعه به پنج نفر جوایزی اهداء کند. 

معمای شعری:
کردند، گریختند، رسیدند، دویدند
بدکار، نابکار، به هالکت، بدرِ بند
دادند، شنیدند، و لیکن نچمیدند

هوش از سر و تکبیر زمن و دل بدریدند

این شعر به کدام سبک و چگونه خوانده می شود؟

نوت: آدرس های مجله در پشتی مجله ذکر گردیده است.
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